
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN ANH SƠN 
         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:          /TB-UBND        Anh Sơn, ngày      tháng     năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hoàng Quyền, Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND 

huyện -Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

XDNTM tại phiên làm việc với xã Bình Sơn 

 

Ngày 13 tháng 7 năm 2022, đồng chí Hoàng Quyền, Phó Bí thư Huyện ủy- 

Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia XDNTM đã làm việc với lãnh đạo xã Bình Sơn về thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia XDNTM. Tham dự làm việc có đồng chí Nguyễn Hồng 

Tuyến, UVBTV - Trưởng công an huyện, đồng chí Nguyễn Xuân Tuyến, UVBTV- 

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM huyện thuộc các phòng, ngành: Văn 

phòng HĐND&UBND huyện, Nông nghiệp & PTNT, Tài chính – KH, Kinh tế & 

HT, Tài nguyên & MT, Giáo dục & ĐT, Nội vụ, Lao động – TB&XH, Tư pháp, 

Chi cục Thống kê khu vực Anh Sơn – Con Cuông, Ban Quản lý các dự án ĐTXD 

huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, thành viên Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý 

XDNTM xã Bình Sơn. 

Sau khi kiểm tra thực tế một số nội dung, tiêu chí và nghe lãnh đạo xã Bình 

Sơn báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, các khó 

khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất của địa phương và các ý kiến của đại biểu tại 

Hội nghị, đồng chí Hoàng Quyền, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện - 

Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM kết luận 

chỉ đạo như sau: 

I. Đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện XDNTM đến tháng 7 năm 2022  

Cơ bản thống nhất các nội dung tại Báo cáo số 36/BC-UBND ngày 08/7/2022 

do đại điện lãnh đạo UBND xã Bình Sơn trình bày tại Hội nghị và nhất trí khẳng 

định: 

1. Kết quả nổi bật đạt được 

a) UBND xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia XDNTM và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, 

phân công cho cán bộ, công chức phụ trách các tiêu chí, nội dung. 

b) Tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung, 

tiêu chí để xây dựng “Xã nông thôn mới” năm 2022. 

c) Phối hợp với các ngành, các phòng, ban chuyên môn cấp huyện đôn đốc 

đơn vị thi công triển khai thực hiện các nội dung trên địa bàn xã:  

- Xây dựng hoàn thiện 02 trạm bơm điện và 7.000m kênh mương phục vụ tưới 

sản xuất nông nghiệp; 
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- Giải phóng và san ủi mặt bằng 5.500m (03 tuyến) đường xã, đường liên thôn 

để đổ bê tông đường cấp A (đã tiến hành xây mới 2.800m); 

- Giải phóng và san ủi mặt bằng 2.500m tuyến đường cứu hộ cứu nạn tả ngạn 

Sông Con; 

- Xây dựng rải nhựa 3.250m đường nguyên liệu tuyến Bình Sơn đi Thọ Sơn; 

nâng cấp, tu sửa 3.500m đường huyện 349. 

d) Huy động sự đóng góp của nhân dân để xây dựng các công trình trên địa 

bàn xã: 

- Giải phóng, san ủi mặt bằng 10.200m (36 tuyến) đường liên thôn, nội thôn; 

tập kết 3,150m3 cát để đổ bê tông làm đường GTNT; 

- Giải phóng, san ủi mặt bằng để nâng cấp làm mới 1.100m (07 tuyến) đường 

nội đồng; 

- Huy động 4.036 ngày công lao động (quy đổi 899 triệu đồng) và người dân 

hiến 9.848,3m2 để làm đường GTNT (quy đổi thành tiền trị giá 1.417,2 triệu đồng)  

đ) Tiếp tục hoàn thiện các nội dung tiêu chí:  

- Tổ chức cắm mốc quy hoạch thực địa tại các tuyến đường giao thông nội 

đồng, đường giao thông nông thôn, các công trình hồ chứa; khảo sát và dự kiến các 

hạng mục đưa vào quy hoạch tổng thể xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 

2025, dự kiến đến năm 2030; 

- Phối hợp với ngành điện đầu tư, nâng cấp thêm một số hạng mục trên địa 

bàn xã; 

- Phối hợp với các đơn vị khảo sát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở vật chất 

các trường học trên địa bàn, lên phương án làm mới, tu sửa, bổ sung, nâng cao chất 

lượng hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu của tiêu chí; nâng cao công tác dạy 

và học cho học sinh các cấp theo chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Chỉ đạo Trạm y tế xây dựng sổ khám chữa bệnh điện tử và phối hợp với 

Trung tâm Y tế hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 

theo chuẩn mới. 

e) Chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào “xanh, sạch, đẹp, sáng, thân thiện”: 

Thực hiện công tác vệ sinh và cảnh quan môi trường nông thôn; triển khai xây 

dựng khuôn viên, vườn hoa, cây cảnh, bóng đèn chiếu sáng khu thể thao trung tâm; 

tu sửa nhà văn hóa thôn và nâng cấp xây dựng khuôn viên bờ rào đảm bảo mỹ 

quan nơi văn hóa cộng đồng. 

f) Cơ bản hoàn thành 13/19 tiêu chí, 44/57 nội dung theo Bộ tiêu chí quốc gia 

“Xã nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025. 

2. Tồn tại, hạn chế 

a) Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới của 

xã có lúc chưa quyết liệt, chưa bao quát tổng thể.  
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b) Kết quả, tiến độ một số nội dung, tiêu chí đang còn chậm. Còn nhiều nội 

dung cần phải khẩn trương thực hiện để đạt chuẩn trong năm 2022 như: Đường 

giao thông; bãi thu gom, xử lý rác thải tập trung; xây dựng HTX hoạt động hiệu 

quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định; xây dựng mô hình liên kết 

sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực; thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản 

phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận 

VietGAP; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức... 

II. Nhiệm vụ thời gian tới 

1. Nhiệm vụ chung: Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG 

XDNTM huyện; Đảng ủy, UBND xã, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng NTM 

xã Bình Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chủ động và cụ thể trong công 

tác chỉ đạo thực hiện xây dựng “Xã nông thôn mới” năm 2022. 

2. Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG XDNTM 

huyện; các phòng, ngành cấp huyện: Tích cực tham mưu các giải pháp lãnh đạo, 

chỉ đạo các nội dung, tiêu chí thuộc phòng/ban, ngành phụ trách đối với xã Bình 

Sơn; Phối hợp với UBND xã Bình Sơn rà soát, đánh giá từng nội dung tiêu chí 

trong Bộ tiêu chí “Xã nông thôn mới” thuộc ngành mình phụ trách; thống nhất với 

UBND xã các nội dung, nhiệm vụ cần phải thực hiện để đạt chuẩn. 

3. Nhiệm vụ cụ thể của UBND xã Bình Sơn 

a) Tiếp thu ý kiến phát biểu tại phiên làm việc, đồng thời bổ sung và có kế 

hoạch, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện khẩn trương, hiệu quả. 

b) Chủ động phối hợp với thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các nội dung, tiêu 

chí rà soát, đánh giá từng nội dung tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về “Xã nông 

thôn mới” giai đoạn 2021-2025; thống nhất các giải pháp triển khai thực hiện các 

nội dung, tiêu chí còn thiếu để phấn đấu xây dựng “Xã nông thôn mới” năm 2022 

theo mục tiêu đề ra. 

c) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân chăm lo phát triển kinh tế, 

đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng; xây dựng các đề án phát triển cây, 

con có thế mạnh của địa phương; quan tâm xây dựng các mô hình phát triển sản 

xuất có hiệu quả kinh tế cao; tổ chức các lớp tham quan học tập các mô hình kinh 

tế có hiệu quả để áp dụng và nhân rộng trên địa bàn xã.  

d) Rà soát lại hồ sơ cán bộ CCVC của hệ thống chính trị để chủ động bố trí 

bồi dưỡng, đào tạo đạt chuẩn; rà soát, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin 

của cán bộ CCVC, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 

điều hành của chính quyền địa phương; chăm lo công tác giáo dục, đào tạo, quan 

tâm bồi dưỡng thế hệ trẻ để họ trở thành những người thừa kế xây dựng quê hương 

trong tương lai. 

đ) Tăng cường công tác tuần tra, nắm tình hình nhằm đảm bảo an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn trên địa bàn xã; đẩy mạnh phong trào "Toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào XDNTM".  
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e) Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và phát huy tinh thần 

đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong cán bộ và nhân dân, làm cho phong trào xây 

dựng NTM trở thành việc làm thường xuyên và tạo sự chuyển biến tích cực hơn 

nữa về ý thức cộng đồng, nâng cao chất lượng thực hiện phong trào “Xanh, sạch, đẹp, 

sáng, thân thiện”. 

g) Chủ động phối hợp các phòng, ban chuyên môn, Ban Chỉ đạo xây dựng 

NTM huyện để triển khai thực hiện xây dựng “Xã nông thôn mới” năm 2022; 

trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền của cấp 

huyện, cấp tỉnh, báo cáo về Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia XDNTM (qua Phòng Nông nghiệp&PTNT) để tổng hợp, tham mưu 

giải quyết kịp thời. 

h) Tập trung lập hồ sơ các nội dung, tiêu chí xã đã đạt chuẩn; phấn đấu tháng 

11/2022 trình hồ sơ đề nghị UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp&PTNT) thẩm 

tra, trước khi trình UBND tỉnh thẩm định công nhận “Xã nông thôn mới” năm 

2022. 

III. Trao đổi các kiến nghị đề xuất của UBND xã Bình Sơn 

1. Đề nghị UBND huyện tiếp tục ban hành quy định một số cơ chế chính sách 

hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Anh Sơn giai đoạn 

2021 – 2025.  

Trả lời: Theo quy định của pháp luật, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển KT-

XH trên địa bàn huyện thuộc thẩm quyền của cấp TW và cấp tỉnh. Do vậy, trên cơ 

sở điều kiện và khả năng cân đối ngân sách, UBND huyện đã tham mưu trình 

HĐND huyện đưa vào phương án phân bổ ngân sách hàng năm để hỗ trợ phát triển 

KT-XH trên địa bàn. Cụ thể, năm ngân sách 2022, HĐND huyện đã ban hành Nghị 

quyết số 19/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên 

địa bàn và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022, trong đó đã nêu rõ 

các nội dung hỗ trợ. Vì vậy đề nghị UBND xã Bình Sơn căn cứ nội dung hỗ trợ của 

huyện và nhu cầu của địa phương để đề xuất các nội dung cụ thể. 

2. Đề nghị UBND huyện tiến hành triển khai quy hoạch nông thôn mới chung 

trên địa bàn toàn huyện để các xã triển khai thực hiện, hoàn thành tiêu chí số 1, 

tiêu chí quy hoạch  

Trả lời: Ghi nhận ý kiến đề xuất của UBND xã Bình Sơn. Năm 2021, UBND 

huyện đã ký hợp đồng với Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng công trình miền 

Trung để xây dựng quy hoạch xây dựng vùng huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hiện nay đơn vị tư vấn đã hoàn thiện các 

nội dung để thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. 

3. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Công ty xây dựng 469 đẩy nhanh tiến độ xây 

dựng, lắp đặt máy móc 2 trạm bơm điện sớm đưa vào sử dụng trong năm 2022. 

Trả lời: Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn để phát triển sản xuất các 

vùng nguyên liệu ở Anh Sơn, tỉnh Nghệ An được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu 

tư tại Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 31/3/2019 và phê duyệt thiết kế BVTC, 
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dự toán tại Quyết định số 4743/QĐ-UBND ngày 20/11/2019. Dự án có tổng mức 

đầu tư là 66 tỷ đồng, được chia thành 2 giai đoạn (giai đoạn 1 được đầu tư xây 

dựng tại xã Bình Sơn có giá trị 38 tỷ đồng; giai đoạn 2 được đầu tư xây dựng tại xã 

Hội Sơn có giá trị 28 tỷ đồng). 

Ngày 21/5/2020, dự án (giai đoạn 1) được khởi công xây dựng với thời gian 

thực hiện theo hợp đồng là 18 tháng bao gồm các hạng mục: 

- Trạm bơm số 1; hệ thống tuyến kênh bằng đường ống thép với tổng chiều 

dài 6,8km phục vụ tưới tiêu cho thôn Tân Bình và thôn Long Tiến. 

- Trạm bơm số 2; hệ thống tuyến kênh bằng đường ống thép với tổng chiều 

dài 4,2km phục vụ tưới tiêu cho thôn Tân Hợp. 

Trong quá trình thực hiện thi công do công tác giải phóng mặt bằng kéo dài, 

đồng thời một số đoạn tuyến phải điều chỉnh và cắt giảm để phù hợp với hiện 

trạng, nên UBND huyện đã lập hồ sơ điều chỉnh trình UBND tỉnh thẩm định và 

phê duyệt. Ngày 21/4/2022, UBND tỉnh đã chập thuận cho phép điều chỉnh, bổ 

sung một số hạng mục trên tuyến và gia hạn thời hạn thực hiện hợp đồng đến ngày 

31/7/2022 (tại Công văn số 2847/UBND-NN ngày 21/4/2022). Khối lượng thi 

công hoàn thành giai đoạn 1 của dự án đến thời điểm hiện nay đạt trên 90%. 

Đối với trạm bơm số 1 và số 2, hiện nay đã hoàn thành cơ bản các hạng mục 

chính như: Nhà điều hành; bể hút; bể xả; hệ thống trụ đỡ đường ống; móng cột hệ 

thống cấp điện và trạm điện. Dự kiến trong tháng 8 sẽ hoàn thành thi công xây 

dựng giai đoạn 1 của dự án. 

4. Đề nghị UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh sớm hỗ trợ nguồn xi măng để 

UBND xã chỉ đạo nhân dân xây dựng hoàn thành tiêu chí số 2 tiêu chí giao thông. 

Trả lời: Ngày 09/3/2022, UBND tỉnh đã có Quyết định số 570/QĐ-UBND về 

việc giao chỉ tiêu hỗ trợ xi măng làm đường GTNT thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia XDNTM năm 2022. Tuy nhiên, hiện nay UBND tỉnh đang giao Sở 

Tài chính tổ chức đấu thầu, cân đối ngân sách, thương thảo hợp đồng….để tham 

mưu cho UBND tỉnh phân bố xi măng cho các huyện. Khi có thông báo của Sở Tài 

chính, UBND huyện sẽ triển khai phân bổ cho xã. Trước mắt, đề nghị UBND xã 

chủ động rà soát danh mục các tuyến đường cần đổ bê tông xi măng trên tổng số 

2.600 tấn (xã Bình Sơn đã ứng trước 200 tấn), lập hồ sơ gửi về UBND huyện (qua 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng) để UBND huyện xem xét, phê duyệt danh mục… khi có 

thông báo của Sở Tài chính về chỉ tiêu xi măng.  

5. Đề nghị UBND huyện kiến nghị với UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công 

công trình Đường cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn xã Bình Sơn. 

Trả lời: Dự án được phê duyệt đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 

5619/QĐ-UBND-CN ngày 22/11/2010 và Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án 

số 937/QĐ.UBND-CN ngày 28/3/2012 của UBND tỉnh Nghệ An với tổng mức đầu 

tư là 216.973 triệu đồng, do UBND huyện làm Chủ đầu tư. Dự án được khởi công 

xây dựng vào tháng 10/2012, do khó khăn về nguồn vốn nên công trình chưa thi 

công được toàn tuyến mà đang thi công một số tuyến phù hợp với thực tế. Đoạn 



6 

 

tuyến đi qua xã Bình Sơn thuộc dự án có chiều dài từ Km 5+500 đến Km 13+724 

(khoảng 8,23km, chiếm 60% dự án), đến năm 2013 đã thực hiện thi công hoàn 

thành phần nền đường và các công trình thoát nước trên tuyến từ Km 10+053 đến 

Km 13+724. Năm 2014, do không được bố trí nguồn vốn nên dự án tạm dừng thi 

công đến năm 2020. 

Trong năm 2020 đến nay, dự án được bố trí thêm 26,98 tỷ đồng. Chủ đầu tư 

đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện thi công các vị trí hiện trạng bị hư hỏng nặng để đảm 

bảo thông tuyến và đi lại thuận tiện cho nhân dân, trong đó có các tuyến đi qua xã   

Bình Sơn. Như vậy, tổng số chiều dài hoàn thành phần đào, đắp nền đường để đảm 

bảo thông tuyến đoạn qua xã Bình Sơn hiện nay đạt được khoảng 6,2km/8,23km, 

đạt 75%. Trong thời gian tới chủ đầu tư sẽ tiếp tục vận động các nguồn vốn để thi 

công hoàn thành công trình. 

6. Đề nghị UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh có cơ chế chính sách đầu tư, hỗ 

trợ nguồn vốn để triển khai thực hiện tốt các các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Trả lời: Cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 

thực hiện theo Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chỉnh 

phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025; Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND, ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh 

Nghệ An. Đề nghị UBND xã Bình Sơn căn cứ quy định và hướng dẫn cấp thẩm 

quyền để triển khai thực theo quy định. 

Trên đây là kết luận, chỉ đạo của đồng chí Hoàng Quyền, Phó Bí thư Huyện 

ủy - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia XDNTM huyện tại phiên làm việc với xã Bình Sơn. UBND huyện 

Anh Sơn thông báo để các phòng, ban, đơn vị liên quan; thành viên Ban Chỉ đạo 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM huyện và UBND xã Bình Sơn 

biết và triển khai thực hiện đạt hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy (bc); 

- TT HĐND huyện (bc); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐNTM huyện; 

- Các phòng, ban, ngành liên quan; 

- Đảng ủy, UBND xã Bình Sơn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG        

 

 

 

Lê Anh Tuấn 
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