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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hoàng Quyền, Phó Bí thư Huyện ủy,  

Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị thường kỳ tháng 5 năm 2022 

 

Sáng ngày 24/5/2022, UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 5 dưới sự chủ 

trì của đồng chí Hoàng Quyền, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện. Tham 

dự phiên họp có các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên 

UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Văn phòng Huyện ủy, TT UBMTTQ 

và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; Phó ban chuyên trách HĐND huyện; 

Trưởng (Phó Trưởng phòng phụ trách) các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 

UBND huyện; Thủ trưởng các đơn vị: Chi cục Thống kê Anh Sơn - Con Cuông, Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

Sau khi nghe các Báo cáo1, Tờ trình2 và ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí 

Hoàng Quyền, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÁNG 5; NHIỆM VỤ TRỌNG 

TÂM THÁNG 6/2022 

1. Kết quả chỉ đạo thực hiện nổi bật trên một số lĩnh vực trong tháng 5 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 thích ứng 
an toàn3; đến thời điểm hiện nay tình dịch dịch bệnh trên địa bàn huyện cơ bản đã 
được kiểm soát, toàn huyện đã trở về cấp độ 1, các xã, thị trấn đã trở về trạng thái 
bình thường; trong tháng đã tổ chức 03 đợt tiêm chủng cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 
tuổi, với 4.480 liều (từ đợt 56 đến đợt 58). 

- Chỉ đạo các địa phương kiểm tra, hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh 

hại lúa và rệp xơ bông trắng hại mía; ban hành và tổ chức triển khai Đề án sản xuất 

cây trồng vụ Hè thu -Mùa; tăng cường quản lý nhà nước về vật tư phân bón, thuốc 

BVTV trên địa bàn huyện; đôn đốc thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh cho gia súc, gia cầm4; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn5. 

                                           
1 (1) Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành UBND huyện tháng 5/2022; nhiệm vụ tháng 6/2022. (2) Báo cáo 

công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện tháng 5/2022; nhiệm vụ, giải pháp tháng 6/2022 của 

Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19. (3) Báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra các cấp tháng 

5/2022. (4) Báo cáo kết quả công tác CCHC tháng 5/2022, nhiệm vụ tháng 6/2022. (5) Báo cáo kết quả xây dựng 

NTM năm 2022 đến tháng 5; nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. (6) Dự thảo Kế hoạch triển khai Chỉ thị 33/CT-

TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan 

hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. 
2 (1) Tờ trình đề nghị thống nhất chủ trương khảo sát lựa chọn địa điểm lập quy hoạch đất ở tái định cư phục 

vụ dự án: Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt Lào và chia lô đất ở dân cư tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn. 

(2) Tờ trình đề nghị thống nhất chủ trương khảo sát lựa chọn địa điểm lập quy hoạch chia lô đất ở dân cư tại xã 

Thạch Sơn, huyện Anh Sơn (Phòng KT-HT trình UBND huyện). 
3 Từ ngày 17/4/2022 đến ngày 18/5/2022 có 432 ca mắc F0; Trong đó: có 356 ca điều trị khỏi; tử vong: 0; 

hiện còn 82 ca đang cách ly điều trị tại các xã, thị trấn. 
4  Đặc biệt là phòng chống dịch tả lợn Châu phi; tiêm phòng vụ Xuân cho đàn gia súc, gia cầm. 



2 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025. 

- Tăng cường công tác QLNN về xây dựng công trình6;  kiểm tra an toàn thực 

phẩm tại các cơ sở kinh doanh, nhà hàng trên địa bàn Thị trấn; tổ chức Hội nghị 

trực tuyến nâng cao công tác Quản lý nhà nước về điện và triển khai phương án 

cấp điện mùa hè năm 2022.   

- Hoàn thành quyết toán ngân sách xã, thị trấn năm 2021; công tác điều hành chi 

ngân sách Nhà nước đảm bảo theo quy định7; thực hiện tốt công tác cấp Giấy phép Đăng 

ký kinh doanh hộ cá thể và HTX8 . 

-  Quan tâm về việc cho chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn9; tập trung 

công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công các công trình và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ 

thi công các công trình10. Chỉ đạo công tác kiểm tra, nghiệm thu, lập hồ sơ quyết toán các 

dự án hoàn thành (trong tháng đã quyết toán 05 dự án hoàn thành11). 

- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, 
khoáng sản, bảo vệ môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất12 (trong 
tháng đã cấp 93 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)13; đẩy nhanh tiến độ GPMB 
các dự án14. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực15; tổ chức thành 

công liên hoan tiếng hát Làng Sen tại 04 cụm thuộc huyện và 06 xã tổ chức tại cơ 

sở; điều động lực lượng tổ chức tập luyện, tham gia tiếng hát Làng Sen cấp tỉnh 

(đạt giải 3). Tham gia thi đấu Karate tại Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ IX 

năm 2022, kết quả đoàn Anh Sơn đạt 02 HCB, 02 HCĐ. 

                                                                                                                                        
5 Thường xuyên cập nhật và thông tin kịp thời tới các đơn vị, địa phương về cảnh báo thiên tai để chủ động 

ứng phó; kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại của các đơn vị và báo cáo kịp thời với Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh 
6 Tổ chức đi kiểm tra các công trình tại xã: Vĩnh Sơn, Lĩnh Sơn. 
7 Đã ban hành 08 quyết định giải quyết kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao. 
8 Đã cấp 25 giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể. 
9 Ban hành 06 văn bản liên quan đến việc cho chủ trương đầu tư các dự án Dự án đầu tư xây dựng trên địa 

bàn như: dự án Khu đô thị tại Thị trấn Anh Sơn và xã Thạch Sơn… 
10 Trong tháng đã triển khai thi công 17 công trình và tạm dừng thi công 02 công trình do chưa bố trí được nguồn vốn; 

thi công hoàn thành 12 công trình. 
11 (1). Sữa chữa, nâng cấp Đường từ QL 7 A đi nhà văn hóa thôn 1 xã Long Sơn; (2). Sửa chữa, nâng cấp 

đường giao thông từ ông Hưng đến ông Thạch xã Phúc Sơn; (3). Nâng cấp, cải tạo tường rào trụ sở xã Tào Sơn; (4). 

Xây dựng nhà khách trụ sở xã Tào Sơn; (5). Nâng cấp, cải tạo các hạng mục trường THCS Tào Sơn. 
12 Trong tháng đã ban hành 25 văn bản chỉ đạo thuộc lĩnh vực Tài nguyên & MT, trong đó tập trung chỉ đạo 

đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện; công tác bảo vệ khoáng sản; môi 

trường, quản lý đất Lâm nghiệp và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án: "Dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất" 

giai đoạn 2021-2025.  
13 Trong đó: cấp lần đầu 88 Giấy chứng nhận và cấp đổi 05 Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân 

trên địa bàn thuộc thẩm quyền của UBND huyện.   
14 Đã ban hành 13 văn bản liên quan đến công tác GPMB các dự án trên địa bàn, như: Đẩy nhanh công tác 

GPMB dự án Khu đô thị mới Cây Chanh tại xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An; dự án Quy hoạch khu dân cư 

nông thôn xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An; dự án Đường dây và TBA 110kV Anh Sơn, tỉnh Nghệ An; dự 

án:  Khu dân cư xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn...  
15 Tuyên truyền kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 68 năm Ngày Chiến thắng 

Điện Biên Phủ; 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lễ hội Làng Sen tỉnh Nghệ An năm 2022; công tác giải tỏa 

hành an toàn giao thông và xây dựng Nông thôn mới.  Trong tháng đã tổ chức sản xuất 60 tin, bài truyền hình, 9 

chương trình phát thanh; phối hợp với đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh sản xuất 2 tin, bài phóng sự khung truyền hình 

phát sóng trên đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh. 
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- Tổ chức Hội nghị biểu dương các học sinh đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi 

HSG tỉnh lớp 9 năm học 2021-2022; hoàn thành nghiệm thu đề tài khoa học, sáng 

kiến kinh nghiệm cấp huyện năm học 2021-2022; làm việc với lãnh đạo xã Lạng Sơn 

về việc sáp nhập trường THCS Khai Lạng. 

- Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách Người có công với CM và 

bảo trợ xã hội. Phối hợp với Tạp chí Người Hà Nội và Hội CCB Văn phòng Quốc Hội 

khảo sát để thực hiện Chương trình Tri ân trao tặng nhà và quà cho một số gia đình 

NCC và hộ nghèo nhân dịp 27/7/2022 sắp tới; xây dựng kế hoạch tổ chức đón, tiễn 

đưa hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào qua 

huyện Anh Sơn về an táng tại Nghĩa trang huyện Nghi Lộc mùa khô 2021-2022. Xây 

dựng mô hình "Các thương bệnh binh giúp nhau hỗ trợ làm nhà ở tại xã Đỉnh Sơn". 

- Tổ chức tập huấn công tác cải cách Hành chính, công tác thi đua khen 

thưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và các đơn vị, trường học trên địa 

bàn huyện; bổ nhiệm 03 Phó Trưởng phòng UBND huyện16. Đôn đốc thực hiện 

phong trào thi đua, đăng ký xây dựng công trình gắn biển; đổi mới CCHC, đổi mới 

sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các xã, thị trấn, cơ quan, 

đơn vị, trường học chào mừng Kỷ niệm 200 năm danh xưng Anh Sơn, 60 năm 

Ngày thành lập Huyện Anh Sơn. 

- Công tác tiếp công dân định kỳ và thường xuyên thực hiện đảm bảo theo 

quy định, trong tháng đã tiếp 11 lượt công dân17; tiếp nhận, phân loại xử lý 12 đơn 

thư (kể cả đơn cấp trên chuyển về), ban hành 03 văn bản đôn đốc giải quyết đơn 

của công dân đối với các xã: Đỉnh Sơn, Long Sơn, Phúc Sơn. 

- Ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài 

chính ngân sách tại trường Tiểu học Tường Sơn. Tiếp tục tiến hành thanh tra và dự 

thảo Kết luận 05 cuộc thanh tra theo kế hoạch18. 

- Tổ chức tuyên truyền PBGDPL tại Thị trấn, Hoa Sơn và phối hợp với Khoa 

Luật học, trường Đại học Vinh tổ chức tuyền truyền bằng hình thức “Phiên tòa giả 

định” tại các trường THPT trên địa bàn; tiến hành kiểm tra công tác Tuyên truyền 

PBGDPL, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xử lý VPHC, rà soát VBQPPL 

tại các xã: Thọ Sơn, Thành Sơn, Bình Sơn và Tam Sơn; thực hiện tốt công tác Hộ 

tịch, Tư pháp theo quy định19. 

- Nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu 

số; vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Pháp 

luật của Nhà nước. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 – 2025. 

                                           
16 Bổ nhiệm các Phó trưởng phòng: Nông nghiệp – PTNT; Tài chính – Kế hoạch; Lao động – TBXH. 
17 Tiếp dân định kỳ với 09 lượt công dân, tiếp dân thường xuyên 02 lượt công dân. 

18 Thanh tra trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật trong đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND xã 

Cẩm Sơn; về tài chính ngân sách tại trường Tiểu học Bình Sơn, trường THCS Phúc Sơn, UBND xã Hội Sơn và 

thanh tra trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật về Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác 

phòng, chống tham nhũng và việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của công chức tại UBND xã Cẩm Sơn. 
19 Thay đổi, Cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc  08  trường hợp và cấp bản sao trích lục hộ tịch cho 08 

trường hợp; Chứng thực theo thẩm quyền 
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- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ trực SSCĐ; bảo đảm an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; làm tốt công tác nắm tình hình nhất là tình hình 

an ninh tôn giáo tại các giáo xứ, dư luận xã hội. Công an huyện đã phá thành công 

một số chuyên án liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy20. Quân sự huyện tổ 

chức huấn luyện cho lực lượng Dân quân tại chỗ, Dân Quân cơ động đảm bảo nội 

dung, thời gian quy định, an toàn tuyệt đối. 

2. Tồn tại, hạn chế 

1. Số nhiệm vụ trọng tâm được giao tại các TBKL Hội nghị thường kỳ UBND huyện 

từ tháng 3 trở về trước đang thực hiện chưa hoàn thành còn 31 nhiệm vụ, chiếm 75,6% 

(chậm tiến độ); có 02 nhiệm vụ chưa thực hiện (thuộc về phòng Tài nguyên & MT21). 

2. Số nhiệm vụ trọng tâm được giao tại TBKL Hội nghị thường kỳ UBND huyện 

từ tháng 5 (nhiệm vụ tháng 5/2022) còn 23 nhiệm vụ đang thực hiện, chiếm 23,2%; có 

02 nhiệm vụ chưa thực hiện (thuộc về các phòng: Nội vụ, Kinh tế - HT22, các nhiệm 

vụ chưa thực hiện có lý do khách quan). 

2. Các nhiệm vụ được giao theo văn bản giao việc, có 04 nhiệm vụ đang thực 

hiện chậm tiến độ, có 04 nhiệm vụ chưa thực hiện (trong đó có 02 nhiệm vụ tồn 

đọng đã lâu, thuộc về phòng Kinh tế - HT (01NV), Y tế (01NV). 

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2022 

- Các phòng/ban, đơn vị liên quan: Theo chức năng nhiệm vụ, tiếp tục tham mưu 
chỉ đạo, đôn đốc đẩy mạnh thực hiện các Đề án, Kế hoạch đã ban hành theo Chương 
trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, 
nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung tham mưu thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử 
tri tại các kỳ họp HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026, đặc biệt là các ý 
kiến, kiến nghị đã được Thường trực HĐND huyện thực hiện giám sát và có thông 
báo kết luận giám sát 23 

- Giao Trung tâm Chỉ huy và Ban chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng 

Covid-19; các phòng/ban, ngành, đơn vị; UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo, thực hiện 

tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các đợt tiêm chủng tiếp theo, đặc 

biệt là các đợt tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi và tổ chức tiêm lưu động đến tận 

nhà cho các đối tượng không có khả năng đến điểm tiêm để đạt tối đa độ bao phủ 

vắc xin cho người dân.  

                                           
20 Nổi bật trong tháng: Ngày 07/05/2022, phá thành công chuyên án 522T, bắt quả tang 01 đối tượng có hành 

vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 210 viên ma túy tổng hợp có tổng khối lượng là 23,16g, tạm giữ 01 xe ô tô 

đầu kéo; Ngày 13/5/2022, phá thành công chuyên án “249T”, bắt giữ 02 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất 

ma túy; thu giữ 260 viên ma túy tổng hợp có tổng khối lượng là 22,405g. 
21 (1). Tổ chức hội nghị triển khai công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất năm 2022; (2). Tham mưu chỉ đạo 

UBND xã, thị trấn rà soát vi phạm hành lang ATGT trên các tuyến quốc lộ đường tỉnh, đường huyện 
22 Phòng Tư pháp: Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền PBGDPL tại cơ sở theo kế hoạch tại xã Đức Sơn, 

Thạch Sơn và Long Sơn (chưa đến ngày); Phòng Kinh tế - HT: Tham mưu thành lập đoàn kiểm tra tra chuyên ngành 

về khí hóa lỏng trên địa bàn huyện (chờ lịch của tỉnh); Phòng Nội vụ: Đề nghị UBND huyện và phòng Nội vụ xem 

xét bổ sung một chuyên viên lĩnh vực Giao thông cho Phòng KT-HT (chưa thực hiện do chưa có vị trí phù hợp). 
23 Thông báo kết luận giám sô 20/TT-HĐND và 21/TB-HĐBD ngày 24/8/2021 của Thường trực HĐND huyện. 



5 

- Giao phòng Tài chính – KH: Tiếp tục quyết toán ngân sách năm 2021 đối 

với các cơ quan, đơn vị còn lại; tổng hợp, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, thu – 

chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuốn năm 2022; thẩm 

định trình phê duyệt quyết toán ít nhất 05 dự án hoàn thành. 

- Giao phòng Nông nghiệp & PTNT; Trung tâm DVNN: Theo chức năng 

nhiệm vụ, tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tổ chức 

sản xuất vụ Hè thu - Mùa theo Đề án đã ban hành; tăng cường công tác quản lý nhà 

nước về hoạt động kinh doanh giống, vật tư phân bón, thuốc BVTV. Chỉ đạo tổ 

chức tiêm phòng và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia 

súc, gia cầm; công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng, phòng chống hạn hán cho 

cây trồng, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.  

- Giao phòng Nông nghiệp & PTNT: Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các địa 

phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới năm 2022. 

- Giao phòng Kinh tế & HT: Kiểm tra, nghiệm thu, thẩm định thiết kế, dự toán 

các công trình xây dựng, quy hoạch chi tiết phục vụ đấu giá đất, cấp phép xây 

dựng…; tổ chức Hội thảo khoa học đánh giá hiệu quả và bàn giải pháp nhân rộng 

mô hình trồng xen cây họ đậu (lạc l14) trong vườn sắn. Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo 

xã Thành Sơn, xã Phúc Sơn huy động mọi nguồn lực để tiếp nhận xi măng làm 

đường GTNT theo cơ chế hỗ trợ của UBND tỉnh năm 2021 đảm bảo theo đúng 

thời hạn quy định. 

- Giao phòng Tài nguyên & MT: Tiếp tục hoàn chỉnh việc Lập quy hoạch sử 

dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 sau khi có chỉ 

tiêu phân bổ của UBND tỉnh; tập trung GPMB các dự án trọng tâm đầu tư trên địa 

bàn24. Tăng cường công tác cấp GCNQSD đất lần đầu tồn đọng, tổ chức thẩm định 

hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các xã Long Sơn, Lạng Sơn...; 

Tham mưu tổ chức phiên làm việc với một số địa phương thực hiệc chỉ tiêu cấp 

GCNQSD đất thấp hoặc có ý kiến dư luận xã hội nhiều về công tác cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. 

- Giao Ban QLDA: Tham mưu triển khai công tác GPMB các dự án được bố trí 

vốn năm 2022; triển khai khởi công xây dựng các công trình, dự án đã hoàn thiện thủ 

tục chuẩn bị đầu tư (dự kiến có 04 công trình, trong đó có Trụ sở làm việc HĐND-

UBND huyện); đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang thi công. 

- Giao phòng Văn hóa – TT; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông: 

Theo chức năng nhiệm vụ, tăng cường công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực; 

tham mưu phối hợp ban hành kế hoạch, xây dựng kịch bản, thành lập Ban tổ chức 

lễ hội “Uống nước nhớ nguồn” năm 2022. Tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện 

môn Bơi, phòng chống đuối nước năm 2022. 

                                           
24 Gồm các dự án: Nghĩa trang liệt sỹ Việt –Lào (Phần mở rộng khu A); GPMB Dự án: Khu đô thị mới Cây 

chanh tại xã Đỉnh Sơn; Đường tả ngạn Sông con... 



6 

- Giao phòng GD&ĐT: Tham mưu xây dựng Kế hoạch hoạch thuyên chuyển, 
biệt phái giáo viên, nhân viên các trường học năm học 2022 – 2023. Phối hợp tổ chức 
kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, chỉ đạo tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023 
và kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022; tiến hành bàn giao học sinh về hè và triển 
khai kế hoạch hoạt động Hè 2022; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 
sắp xếp mạng lưới trường lớp cho năm học 2022-2023. 

- Giao phòng Lao động - TB&XH: Tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ 
chính sách NCC với CM và an sinh xã hội; tổ chức kiểm tra an toàn lao động, 
phòng chống cháy nổ và thực hiện pháp luật lao động tại các công ty, doanh nghiệp 
trên địa bàn; ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương Người có công tiêu 
biểu nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7. 

- Giao phòng Nội vụ: Tham mưu rà soát, điều chỉnh lại công chức cấp xã; thẩm 
định kế hoạch thuyên chuyển, biệt phái giáo viên, nhân viên các trường học năm học 
2022 – 2023. Tăng cường công tác quản lý hồ sơ, mốc giới, ranh giới hành chính đối 
với các tuyến nội huyện. Theo dõi và tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy mạnh việc thực 
hiện các nhiệm vụ trong công tác CCHC.  

- Giao Văn phòng HĐND&UBND: Tham mưu quản lý, điều hành hoạt động 
của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đảm bảo đúng quy định về quy trình, 
thời gian để tăng mức hộ hài lòng của người dân khi đến giao dịch giải quyết các 
thủ tục hành chính. 

- Giao Ban tiếp công dân; Thanh tra huyện và các phòng liên quan theo chức 
năng nhiệm vụ của từng phòng, ban: Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết 
đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định; tập trung giải 
quyết các đơn thư của công dân, đặc biệt là các đơn thư còn tồn đọng. 

- Giao Thanh tra huyện: Tiến hành thanh tra theo kế hoạch 25 và ban hành kết 
luận các cuộc thanh tra26; tập trung đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra các cấp, 
đặc biệt là các kết luận thanh tra kéo dài.  

- Giao phòng Tư pháp: Tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác Tuyên truyền 
PBGDPL tại cơ sở theo kế hoạch. Tổ chức tổng kết cuộc thi Sáng tác kịch bản TTPL 

với hình thức Sân khấu hóa. 

- Phòng Dân tộc: Tăng cường bám sát cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, 
những khó khăn, kiến nghị đề xuất của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 
huyện; trên cơ sở đó tổng hợp, báo cáo UBND huyện đề xuất những giải pháp phù 
hợp theo đúng thẩm quyền quy định. 

- Giao Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Theo chức năng nhiệm 
vụ, chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội trên địa bàn;  Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Chuẩn bị tốt các điều kiện để 
tổ chức hội thao Trung đội dân quân cơ động, lựa chọn đội tuyển tham gia Hội thao cấp 
tỉnh đạt kết quả cao, an toàn. 

                                           
25 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính ngân sách tại UBND xã Hội Sơn. 
26 Kết luận thanh tra trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật Trong đầu tư xây dựng cơ bản và Kết 

luận thanh tra trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật về Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công 

tác phòng, chống tham nhũng và việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của công chức tại UBND xã Cẩm Sơn; Kết luận 

thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính ngân sách tại trường Tiểu học Bình Sơn. 
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4. Chuẩn bị các nội dung trình Hội nghị thường kỳ UBND huyện 

tháng 6/2022   

- Báo cáo của UBND huyện về công tác chỉ đạo điều hành tháng 6/2022; 

nhiệm vụ tháng 7/2022 và Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm; 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Văn phòng HĐND&UBND tham mưu chuẩn bị). 

- Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử 

tri trước, trong và sau các kỳ họp năm 2022 của HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 

2021-2026 (Văn phòng HĐND&UBND tham mưu chuẩn bị). 

- Báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra các cấp tháng 6/2022 

(Thanh tra huyện chuẩn bị). 

- Báo cáo kết quả thu ngân sách đến tháng 6 năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp 6 

tháng cuối năm (Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II chuẩn bị).  

- Báo cáo kết quả quản lý quỹ ngân sách đến tháng 6 năm 2022; nhiệm vụ, 

giải pháp 6 tháng cuối năm (Kho bạc Nhà nước chuẩn bị). 

- Báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và Báo cáo quyết toán ngân 

sách 2021; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và 

nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 (Phòng Tài chính – KH tham mưu 

chuẩn bị); 

- Báo cáo tình hình và tiến độ triển khai thực hiện các công trình/dự án do 

UBND huyện làm Chủ đầu tư 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

(Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện chuẩn bị). 

- Báo cáo của UBND huyện về công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 (Ban Tiếp 

công dân tham mưu chuẩn bị); 

- Báo cáo của UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 

2022 (Thanh tra huyện tham mưu chuẩn bị); 

- Báo cáo của UBND huyện về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 (Công an 

huyện tham mưu chuẩn bị). 

- Báo cáo kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện 

đến tháng 6/2022 (Phòng Tài nguyên & MT chủ trì, phối hợp Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai tham mưu chuẩn bị); 

- Báo cáo công tác đấu giá cấp quyền sử dụng đất đến tháng 6/2022 (Phòng 

Tài chính – KH tham mưu chuẩn bị). 
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III. CÁC NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN UBND HUYỆN 

1. Dự thảo Kế hoạch triển khai Chỉ thị 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của 

cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới  

UBND huyện cơ bản thống nhất thông qua dự thảo Kế hoạch do phòng Nội 

vụ tham mưu chuẩn bị. Giao phòng Nội vụ tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện kế 

hoạch, tham mưu UBND huyện Tờ trình (kèm theo dự thảo Kế hoạch này), trình 

xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy trước khi trình UBND huyện ban hành. 

2. Xem xét 02 Tờ trình của Phòng Kinh tế - Hạ tầng v/v đề nghị thống 

nhất chủ trương: (1) Khảo sát lựa chọn địa điểm lập quy hoạch chia lô đất ở 

dân cư tại xã Thạch Sơn; (2) Khảo sát lựa chọn địa điểm lập quy hoạch đất ở 

tái định cư phục vụ dự án: Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt Lào và 

chia lô đất ở dân cư tại thị trấn Anh Sơn. 

UBND huyện thống nhất chủ trương: (1) Khảo sát lựa chọn địa điểm lập quy 

hoạch chia lô đất ở dân cư tại xã Thạch Sơn; (2) Khảo sát lựa chọn địa điểm lập 

quy hoạch đất ở tái định cư phục vụ dự án: Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ quốc  tế 

Việt Lào và chia lô đất ở dân cư tại thị trấn Anh Sơn theo Tờ trình của phòng 

Kinh tế - HT. Giao phòng Kinh tế - HT tham mưu Tờ trình UBND huyện, trình 

xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy trước khi triển khai các bước tiếp theo. 

IV. CÁC Ý KIẾN ĐỀ XUẤT TẠI HỘI NGHỊ: 

1. Ý kiến của Ban Dân vận Huyện ủy: 

Đề nghị UBND huyện (1) Có ý kiến góp ý chất lượng đối với Dự thảo Nghị quyết 

của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển nguyên liệu rừng trồng thâm canh chất 

lượng cao gắn với cấp chứng chỉ rừng bền vững giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn 

huyện Anh Sơn; (2) Quan tâm chỉ đạo hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi 
đua yêu nước trong đồng bào công giáo ở cơ sở. 

- Đối với nội dung 1: Giao phòng Nông nghiệp & PTNT tham mưu góp ý. 

- Đối với nội dung 2: Giao phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp phòng Văn hóa – 

TT, Tài chính – KH tham mưu. 

2. Ý kiến của Hội Cựu chiến binh huyện: 

Đề nghị UBND huyện có văn bản chỉ đạo hướng dẫn việc tổ chức tang lễ cho cán 

bộ quân đội nghỉ hưu tại các địa phương. 

Giao phòng Nội vụ nghiên cứu văn bản quy định và hướng dẫn của cấp trên, tham 

mưu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện theo quy định.  

3. Ý kiến của Liên đoàn Lao động huyện: 

Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo xử lý tình trạng ngập cục bộ tại xã Cao 
Sơn (nội dung này cũng đã được phản ánh tại kỳ họp thứ 3, HĐND huyện). 

Về nội dung này, UBND huyện giao phòng NN&PTNT chủ trì, phối hợp với 

các phòng/ban liên quan kiểm tra đánh giá hiện trạng để có cơ sở đề xuất hướng xử 

lý phù hợp. 
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4. Ý kiến của Hội Nông dân huyện: 

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng/ban liên quan trong việc phối hợp tham 

gia cuộc thi “Vườn chuẩn NTM đẹp” theo Kế hoạch 114/KH-UBND ngày 21/02/2022 

của UBND tỉnh. 

Về nội dung này, theo Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 21/02/2022 của UBND 

tỉnh giao Hội Nông dân chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp &PTNT, Hội làm 

vườn tổ chức cuộc thi “Vườn chuẩn NTM đẹp” cấp huyện, vì vậy đề nghị Hội Nông 

dân xây dựng kế hoạch cụ thể gửi UBND huyện, trên cơ sở đó UBND huyện sẽ chỉ đạo 

phòng Nông nghiệp &PTNT thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ quy định. 

Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Quyền, Phó Bí thư 

Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2022, 

UBND huyện thông báo để các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn biết 

và triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh (B/c); 

- TT Huyện ủy (B/c); 

- TT HĐND (B/c);  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Ủy viên UBND huyện;  

- Các phòng, ban, đơn vị liên quan; 

- Ban TT UBMTTQ, các tổ chức CT-XH cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Đình Sơn 
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