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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 6 năm 2022 

 

Sáng ngày 21/6/2022, UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 6 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 UBND, Ủy viên UBND huyện; đại diện lãnh 

đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, 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: Kho bạc Nhà nước Anh Sơn, Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ 

II , Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chi cục Thống kê Anh Sơn - Con Cuông, 

Trường THCS Anh Sơn; Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

Sau khi nghe các Báo cáo1 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. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 06 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ 

TRỌNG TÂM 06 THÁNG CUỐI NĂM 2022. 

1. Kết quả đạt được: 

a) Lĩnh vực kinh tế: Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm, ước thực hiện 

3.433 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Giá trị gia tăng ước 

thực hiện 1.577 tỷ đồng, đạt 44,4% KH, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Trong đó: khu 

vực nông lâm ngư nghiệp ước tăng 4,7% so với cùng kỳ; công nghiệp - xây dựng 

ước tăng 10%; dịch vụ ước tăng 10%. 

- Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp: Tăng trưởng khá, cơ bản các cây trồng đều đạt 

và vượt chỉ tiêu về: diện tích, năng suất, sản lượng. Tổng giá trị sản xuất nông - lâm - 

thủy sản ước thực hiện 852 tỷ đồng, đạt 47,2%KH, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Tổng sản 

lượng lương thực có hạt 72.039 tấn, đạt 106%KH, tăng 4,7% so với cùng kỳ. 

                                           
1 (1) Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện tháng 6/2022, nhiệm vụ tháng 7/2022; (2). Báo 

cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; (3). Báo cáo 

kết quả thực hiện Chương trình công tác trọng tâm 06 tháng đầu năm 2022 của UBND huyện; (4). 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 2021 của 

HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026; (5). 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; (6). Báo cáo của UBND huyện về quyết toán 

ngân sách 2021; tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 

2022; (7). Báo cáo của Chi cục thuế Khu vực Tây Nghệ II về kết quả thu ngân sách đến tháng 6 năm, nhiệm vụ, giải 

pháp 6 tháng cuối năm 2022; (8). Báo cáo của Kho bạc Nhà nước Anh Sơn kết quả quản lý quỹ ngân sách đến tháng 

6 năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; (9). 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; (10). 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; (11). Báo cáo của UBND huyện 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; (12). Báo cáo của Thanh tra huyện về 

kết quả thực hiện các kết luận thanh tra các cấp tháng 6/2022; (13). 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; (14). Báo cáo 

kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện đến tháng 6/2022. 
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- Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường, khoáng sản 

được tăng cường; tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên 
địa bàn, như: GPMB mở rộng nghĩa trang Liệt sỹ Việt - Lào, Khu đô thị mới Cây 
Chanh tại xã Đỉnh Sơn, Quy hoạch chia lô đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại 
các xã, thị trấn... 

- Về Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước 
thực hiện 1.192,5 tỷ đồng, đạt 44% kế hoạch, tăng 9,2% so với cùng kỳ. 

- Về giá trị sản xuất ngành xây dựng: Ước thực hiện 502 tỷ đồng, đạt 47,3% 
KH, tăng 12% so với cùng kỳ. Tổng kế hoạch vốn đã bố trí đến ngày 31/5/2022 là 
197.426,3 triệu đồng, kết quả giải ngân 89.220,6 triệu đồng, đạt 45,2%. 

- Về Thương mại, dịch vụ: Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện 887.150 triệu 
đồng, đạt 44,6% KH, tăng 10% so với cùng kỳ. 

- Về Thu, chi ngân sách: Tổng thu NS ước thực hiện 86.240 triệu đồng, đạt 
130,7% dự toán tỉnh giao, 72% dự toán HĐND giao, tăng 46% so với cùng kỳ; 
trong đó số thu không tính tiền sử dụng đất ước thực hiện 29.120 triệu đồng, đạt 
71,1% dự toán tỉnh giao, 61,6% dự toán HĐND giao, tăng 7,8% so với cùng kỳ. 

- Về hoạt động xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp: Đã đôn đốc và đồng 
hành với các nhà đầu tư để triển khai các thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm trên địa 
bàn. Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn có 152 Doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 6 
doanh nghiệp so với cùng kỳ; tổng số hợp tác xã trên địa bàn hiện có 23 HTX. 

b) Lĩnh vực Văn hóa - xã hội: 

-  Về Giáo dục và đào tạo: Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ học kỳ II 
và hoàn thành kế hoạch năm học 2021-2022 theo đúng tiến độ; kết quả học sinh 
giỏi lớp 9 cấp tỉnh đạt thành tích cao, xếp thứ 3 toàn tỉnh. Chỉ đạo triển khai thực 
hiện các Đề án, kế hoạch về lĩnh vực GD&ĐT2. 

- Về Văn hoá - Thông tin, Thể dục - Thể thao: Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt 
động Văn hoá, thông tin tuyên truyền, thể dục, thể thao trên địa bàn; tổ chức tham 
gia các môn thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ IX; tổ chức Liên hoan 
Tiếng hát Làng Sen cấp huyện tại 04 cụm xã; tham gia Liên hoan Tiếng hát Làng 
Sen cấp tỉnh (đạt giải 3 toàn đoàn); khởi công phục dựng di tích lịch sử văn hóa 
cấp tỉnh Đền Trương Hán tại xã Thọ Sơn. 

- Về công tác y tế, phòng chống dịch Covid-19: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện quyết liện, có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; tổ 
chức các đợt tiêm chủng phòng chống dịch covid-19 trên diện rộng, đến nay đã 
tiêm được 192.304 liều.   

- Công tác an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm: Thực 
hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng 
và các đối tượng bảo trợ xã hội; chính sách hỗ trợ phòng chống Covid-19. Công 
tác giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm; đã tổ chức các phiên 
giao dịch việc làm, giới thiệu và tư vấn cho 1.220 lao động tìm được việc làm. Kết 
quả đến nay có 11.187 lao động làm việc tại các công ty và 2.784 lao động tìm 
được việc làm tại địa phương.  

                                           
2 Đề án “Quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp trên địa bàn giai đoạn 2021-2025”; Đề án “Nâng cao chất 

lượng dạy học ngoại ngữ giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030”; Đề án “Nâng cao chất lượng tin học giai 

đoạn 2021-2025”; Kế hoạch xây dựng trường THCS Anh Sơn thành trường trọng điểm chất lượng cao của tỉnh... 
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c) Công tác Cải cách hành chính; Tiếp dân, giải quyết đơn thư của công 

dân; Thanh tra; Tư pháp:  

- Công tác cải cách hành chính: Tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt; kỷ 

luật kỷ cương hành chính được tăng cường. Tổ chức phát động phong trào thi đua 

chào mừng Kỷ niệm 200 năm danh xưng Anh Sơn và 60 năm ngày tách lập huyện. 

- Công tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân: Thực hiện đảm bảo theo 

quy định của pháp luật. Tổng số lượt công dân đến trụ sở tiếp dân huyện trong 6 

tháng đầu năm 35 lượt; tổng số đơn thư tiếp nhận 69 đơn, trong đó thẩm quyền cấp 

huyện là 31 đơn, đã giải quyết 28 đơn, đạt 90,3%.  

- Công tác thanh tra theo kế hoạch: Đã tiến hành 16/24 cuộc thanh tra, đạt 

tỷ lệ 67%. 

- Công tác tư pháp: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; 

triển khai cuộc thi sáng tác kịch bản tuyên truyền pháp luật với hình thức sân khấu 

hóa; xây dựng kế hoạch chỉ đạo điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại Cẩm Sơn; 

chỉ đạo điểm Tổ hòa giải cơ sở; tổ chức tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành 

chính và xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.  

d) Về Quốc phòng - An ninh: Tiếp tục được giữ vững; an ninh chính trị ổn 

định; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Tổ chức giao quân đầu năm đảm bảo đủ 

chỉ tiêu số lượng và chất lượng với 123 thanh niên lên đường nhập ngũ.  

2. Tồn tại, hạn chế: 

- Tiến độ thu hoạch cây trồng vụ Đông (ngô) chậm. 

- Công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công các dự án khởi công mới năm 

2022 còn chậm. 

- Tình trạng khai thác đất, cát, sạn trái phép vẫn còn diễn ra tại một số địa 

phương. 

- Tình hình an ninh vùng đặc thù vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố dễ gây mất ổn định. 

3. Nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm: 

- Giao các phòng/ban, đơn vị: Theo chức năng nhiệm vụ xác định rõ định 

hướng phát triển của từng ngành, lĩnh vực, tập trung hoàn thành mức cao nhất các 

mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tích cực tham mưu chỉ đạo, đôn đốc thực 

hiện các Đề án, kế hoạch theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Giao phòng Y tế, Trung tâm Y tế; các phòng, đơn vị liên quan; UBND các 

xã, thị trấn: Theo chức năng nhiệm vụ, tiếp tục thực hiện hiệu quả, linh hoạt các 

biện pháp phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; 

tập trung chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 bảo 

đảm đúng tiến độ, bao phủ các mũi tiêm và đảm bảo an toàn cho tất cả người dân; 

triển khai thực hiện có hiệu quả các ứng dụng khoa học trong công tác chăm sóc 

sức khỏe nhân dân; chỉ đạo các xã duy trì đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. 
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- Giao phòng Nông nghiệp &PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp: Theo 

chức năng nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo lĩnh vực Nông - Lâm - Thủy sản, phấn đấu 

tốc độ tăng trưởng đạt trên 5%. Tiếp tục đầu tư và nhân rộng các mô hình sản xuất 

nông nghiệp có hiệu quả. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho cây 

trồng, vật nuôi; phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu 

nạn. Triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia 

XDNTM giai đoạn 2021-2025; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã 

Nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. 

- Giao phòng Kinh tế - HT: Tham mưu chỉ đạo lĩnh vực Công nghiệp - Xây 

dựng, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phấn đấu tốc 

độ tăng trưởng đạt trên 16%. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt 

động đầu tư xây dựng cơ bản. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng lĩnh vực dịch vụ, 

thương mại đạt trên 9,5%. Tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải tỏa vi 

phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn. 

- Giao BQL các dự án XDCB huyện: Phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh đẩy 

nhanh các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án đang triển khai trên địa 

bàn huyện. Chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình; 

đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 

2022; tiếp tục vận động, thu hút các nguồn vốn để thi công các dự án đang tạm 

dừng do thiếu vốn đầu tư. 

- Giao phòng Tài chính – KH: Tham mưu tăng cường công tác thu hút đầu tư, 

cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp, 

nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Phối hợp với Chi cục thuế khu vực Tây 

Nghệ II, tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp tăng cường quản lý thu, chống 

thất thu, thực hiện quyết liệt các giải pháp, biện pháp thu nợ đọng thuế. 

- Giao phòng Giáo dục & ĐT: Tham mưu triển khai thực hiện các đề án, kế 

hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2025; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường 

đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục; chuẩn bị tốt các điều kiện cần 

thiết cho việc triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. 

- Giao phòng Lao động TB&XH: Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói 

giảm nghèo; chính sách với người có công với cách mạng; tổ chức tốt các hoạt động 

đền ơn, đáp nghĩa. Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm.  

- Giao phòng Văn hóa – TT; Trung tâm Văn hóa TT&TT: Theo chức năng 

nhiệm vụ, tham mưu chỉ đạo thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hoá"; xây dựng thiết chế văn hoá thể thao ở cơ sở; đẩy mạnh xã hội 

hóa, đa dạng hóa các nguồn lực để phát triển lĩnh vực văn hóa, thông tin và thể 

thao; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các lĩnh vực, đặc biệt là tuyền 

truyền hướng tới lễ kỷ niệm 200 năm danh xưng Anh Sơn; 60 năm ngày tách lập 

huyện. Tham mưu phối hợp tổ chức Lễ hội uống nước nhớ nguồn nhân kỷ niệm 75 

năm ngày TBLS 27/7. 
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- Giao Phòng Nội vụ: Tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh công tác Cải cách hành 

chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu 

nước, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 89/KH-UBND, ngày 30 tháng 3 năm 

2022 của UBND huyện về thực hiện phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 200 

năm danh xưng Anh Sơn, 60 năm ngày tách lập huyện Anh Sơn; duy trì có chiều 

sâu phong trào thi đua: xanh, sạch, đẹp, sáng, thân thiện giai đoạn 2020-2025.  

- Giao Ban Tiếp công dân, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, theo chức năng 

nhiệm vụ: Tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp dân; giải quyết kịp thời các đơn 

thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định. Tiếp tục tiến hành các 

cuộc thanh tra đảm bảo hoàn thành 100% theo kế hoạch; đôn đốc thực hiện các kết 

luận thanh tra, kiểm tra các cấp. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo kế 

hoạch; kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Hoà giải cơ sở, 

chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng ban hành văn bản QPP, xử lý vi phạm hành 

chính, công tác hộ tịch tại xã Hùng Sơn, Đức Sơn, Hội Sơn, Thị trấn.  

- Giao Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, theo chức năng nhiệm vụ: 

Tham mưu chỉ đạo đảm bảo vững chắc công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn 

định chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÁNG 6; NHIỆM VỤ TRỌNG 

TÂM THÁNG 7/2022 

1. Kết quả chỉ đạo thực hiện nổi bật trên một số lĩnh vực trong tháng 6 

- Tình dịch dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn huyện đã được kiểm soát, trở lại 

trạng thái bình thường3; trong tháng đã tổ chức 4 đợt tiêm chủng Covid – 19 (đợt 

điều chuyển, đợt bổ sung, đợt 59, đợt 60) cho các đối tượng theo quy định4. 

- Chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Hè thu-mùa theo Đề 

án đã ban hành; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc; 

công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với Sở Nông nghiệp 

và PTNT tổ chức tập huấn về thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) và ATTP về lĩnh vực nông nghiệp. Hoàn thành phê duyệt danh mục công 

trình sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ tiền sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; kinh 

phí hỗ trợ phát triển đất trồng lúa năm 2022. 

- Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo tiến 

độ thực hiện xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2022, dự kiến khả năng 

hoàn thành, đề xuất các nội dung, giải pháp để thực hiện Chương trình MTQG 

XDNTM năm 2022 theo kế hoạch đã phê duyệt. 

- Tăng cường công tác QLNN về xây dựng công trình, tổ chức kiểm tra, cấp 04 

giấy phép xây dựng theo nhu cầu của nhân dân; tổ chức thẩm định Báo cáo KTKT 

18 công trình, kiểm tra công tác nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 10 công trình. 

                                           
3 Trong tháng có 163 ca mắc rải rác ở các xã, thị trấn. Các ca mắc đều có biểu hiện nhẹ, không có trường hợp 

nào tử vong do Covid-19. 
4 Người trên 18 tuổi: Mũi 1: 59.370 liều đạt 98.20%; Mũi 2: 59.099 đạt 97,75%. Trẻ em từ 12 đến 17 tuổi: 

Tiêm mũi 1: 9384 liều đạt 100%, Tiêm mũi 2: 9366 liều; Trẻ em từ 5- dưới 12 tuổi: Tiêm được 6.870 liều. Tiêm mũi 
bổ sung: 42.535 liều; Tiêm mũi nhắc lại: 14.100 liều. 
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- Hoàn thành quyết toán các chế độ chính sách năm 2021; công tác điều 

hành chi ngân sách Nhà nước đảm bảo theo quy định5; thực hiện cấp 125 Giấy 

phép Đăng ký kinh doanh hộ cá thể và HTX. Phê duyệt giá khởi điểm đất đấu giá 

quyền sử dụng đất ở tại các vùng quy hoạch thuộc xã Hội Sơn để hoàn thiện các 

thủ tục chuẩn bị đấu giá đất. 

-  Quan tâm về việc cho chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn6; tập trung hoàn 

thành các thủ tục đầu tư để khởi công 04 dự án đầu tư công7, khởi công 03 dự án mới8 

và triển khai thi công các dự án chuyển tiếp từ các năm trước chuyển sang. Chỉ đạo 

kiểm tra, nghiệm thu, lập hồ sơ quyết toán các dự án hoàn thành (trong tháng đã quyết 

toán 05 dự án hoàn thành9). 

- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, 

bảo vệ môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong tháng đã ban hành 

25 văn bản chỉ đạo; cấp 13 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) ; tập trung đẩy nhanh 

tiến độ GPMB các dự án, đặc biệt đã hoàn thành công tác khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, 

phê duyệt phương án tổng thể bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án: Mở rộng 

Nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào; thực hiện hoàn thành nội dung giám sát của HĐND 

huyện về kiểm tra, xác minh nguồn gốc sử dụng đất, quá trình giao đất, cấp 

GCNQSDĐ, quản lý, sử dụng đất nông nghiệp bị chồng lấn với diện tích quy hoạch 

mở rộng đất sân bay Dừa tại Tường Sơn. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực; mời Sở Du lịch, 

Sở Văn hóa – Thể thao làm việc với huyện về định hướng phát triển du lịch và phát 

triển Văn hóa – Thể thao trên địa bàn huyện trong thời gian tới; tổ chức gặp mặt các 

Cơ quan báo chí tại Nghệ An và các phóng viên, công tác viên trên địa bàn huyện 

nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6); tổ chức tham gia thi 

đấu môn võ cổ truyền Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ IX (kết quả đạt 03 HCĐ), 

tham gia giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp báo Nghệ An. 

- Chỉ đạo tổng kết năm học 2021-2022, bàn giao học sinh về hè và triển khai 

kế hoạch hoạt động Hè. Hoàn thành công nhận đề tài khoa học sáng kiến kinh 

nghiệm cấp huyện lĩnh vực GD&ĐT năm học 2021-2022. Phối hợp tổ chức kỳ thi 

tuyển sinh lớp 10 THPT; chỉ đạo tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023; ban 

hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án sắp xếp mạng lưới trường lớp năm học 

2022-2023.  

                                           
5 Đã ban hành 12 quyết định giải quyết kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao 

năm 2022 (từ QĐ số 47 đến 58). 
6 Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất chia lô đất ở dân cư (để đấu giá) tại xã Hùng Sơn; dự án đầu tư 

xây dựng chợ trên địa bàn huyện Anh Sơn.... 
7 Trụ sở làm việc HĐND&UBND huyện Anh Sơn; Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐT.534C đi cửa khẩu 

Vều, (Đoạn từ Km20 + 00 đến Km 37+22); Xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn để phát triển sản xuất các vùng 

nguyên liệu ở Anh Sơn; Đường giao thông Thành Sơn đi Thọ Sơn (Giai đoạn 2). 
8 Cầu treo Cây Mít, Cầu treo Đò Rồng, Đường giao thông từ trung tâm xã Cao Sơn đi xã Thanh Nho, huyện 

Thanh Chương 
9 (1). Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ Cầu trúc Thị trấn Anh Sơn đến thôn 4 xã Hội Sơn; (2). Đường giao 

thông Thành Sơn đi Thọ Sơn giai đoạn 1 tuyến Km3+836,41-Km9+763,05; (3). Đường duy tu từ QL7A đi thôn 

Đỉnh Hợp xã Đỉnh Sơn; (4). Đường QL7A đi Nhân Tài – Già Giang xã Cẩm Sơn; (5). Cầu Thủy Mạch xã Cao Sơn. 
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- Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì Trẻ em. Đưa 291 đối tượng 

Người có công đi điều dưỡng năm 2022. Chi trả kịp thời chế độ cho đối tượng 

Người có công và Bảo trợ xã hội. Hoàn thành công tác 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. 

- Tổng hợp đăng ký xây dựng công trình gắn biển và đổi mới sáng tạo trong 

việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hướng tới Kỷ niệm 200 năm danh xưng Anh 

Sơn, 60 năm Ngày thành lập huyện. Tiếp tục thẩm định, hướng dẫn bố trí các chức 

danh bán chuyên trách: Chăn nuôi – Thú ý; Khuyến nông – Khuyến lâm; thực hiện 

tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo.  

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

quy định, trong tháng đã tiếp 09 lượt công dân; tiếp nhận, phân loại xử lý 08 đơn 

thư (kể cả đơn cấp trên chuyển về); tổ chức 02 phiên làm việc để đôn đốc, thống 

nhất phương án xử lý đơn thư của công dân. 

- Ban hành 04 kết luận thanh tra10. Tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí từ các khoản đóng góp của phụ 

huynh trong 02 năm học (2020-2021; 2021-2022) tại Trường Tiểu học Đức Sơn. 

- Hoàn thành cuộc thi Sáng tác kịch bản tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp 

luật; tổ chức tuyên truyền PBGDPL tại xã Khai Sơn, thực hiện tốt công tác hộ tịch, 

tư pháp theo quy định. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, duy trì nghiêm túc các 

chế độ trực SSCĐ; giữ vững an ninh chính trị, TT ATXH trên địa bàn; làm tốt 

công tác nắm tình hình, đặc biệt là nắm tình hình an ninh tôn giáo, dư luận xã hội. 

Công an huyện đã phá thành công một số chuyên án liên quan đến tội phạm và tệ 

nạn ma túy. 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Số nhiệm vụ trọng tâm được giao tại các TBKL Hội nghị thường kỳ UBND 

huyện từ tháng 4 trở về trước đang thực hiện chưa hoàn thành còn 40 nhiệm vụ, chiếm 

76,5%; số nhiệm vụ trọng tâm được giao tại TBKL Hội nghị thường kỳ UBND huyện 

tháng 5 (nhiệm vụ tháng 6/2022) còn 16 nhiệm vụ đang thực hiện, chiếm 17,4%;  

- Còn 01 nhiệm vụ chưa thực hiện theo Chương trình công tác thuộc về phòng 

Nội vụ11. 

- Các nhiệm vụ được giao theo văn bản giao việc, có 05 nhiệm vụ đang thực 

hiện, 03 nhiệm vụ chưa thực hiện. 

- Chất lượng và thời gian báo cáo của các phòng/ban đơn vị chưa đảm bảo 

theo yêu cầu, nhất là báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị cử tri, báo cáo 

thường kỳ. 

                                           
10 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính ngân sách tại trường Tiểu học Bình Sơn, 

UBND xã Hội Sơn, UBND xã Tường Sơn, trường THCS Phúc Sơn 
11 Nội dung: Họp xem xét về biệt phái công chức làm việc tại các phòng kT-HT, TC-KH, GD&ĐT và chuyển 

đổi công chức cấp xã. 
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3. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7/2022 

- 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. Chuẩn bị tốt các nội dung, tài liệu liên quan phục vụ kỳ họp thứ 
năm HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham mưu xây dựng, ban hành các kế 
hoạch cụ thể theo từng lĩnh vực được phân công để triển khai các hoạt động chuẩn bị 
cho Lễ kỷ niệm 200 năm danh xưng Anh Sơn và 60 năm Ngày tách lập huyện. 

- Giao Trung tâm Chỉ huy, Ban chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng 
chống Covid-19; Trung tâm Y tế và các phòng/ban, ngành, đơn vị; UBND các xã, thị 
trấn, theo chức năng nhiệm vụ: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 và các dịch bệnh về mùa hè. Tổ chức các đợt tiêm phòng theo quy định. 
Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tăng cường 
công tác quản lý nhà nước về ATTP và hoạt động hành nghề y, dược, y học cổ 
truyền tư nhân; chỉ đạo 04 xã (Thành Sơn, Hoa Sơn, Hội Sơn, Cao Sơn) củng cố 
Bộ tiêu chí quốc gia về y tế để trình Sở Y tế thẩm định lại trong năm 2022. 

- Giao phòng Tài chính – KH: Thẩm định trình phê duyệt quyết toán ít nhất 05 
dự án hoàn thành; tham mưu đẩy nhanh công tác đấu giá cấp quyền sử dụng đất. 
Tham mưu hướng xử lý việc chi trả tiền lương cho 13 giáo viên theo Hợp đồng 06. 

- Giao phòng Nông nghiệp & PTNT; Trung tâm DVNN, theo chức năng 
nhiệm vụ: Tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tổ chức 
sản xuất, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng vụ Hè thu-Mùa; tăng 
cường công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng, phòng chống hạn hán cho cây 
trồng, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu 
thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2022.  

- Giao phòng Nông nghiệp & PTNT: Tham mưu 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, tổ chức làm việc với xã Bình Sơn và xã Cẩm Sơn để tập 
trung chỉ đạo xây dựng xã NTM và NTM nâng cao 

- 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 kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đối với hoạt 
động kinh doanh khí hóa lỏng trên địa bàn. Tham mưu chỉ đạo giải tỏa vi phạm 
hành lang an toàn giao thông trên địa bàn. 

- Giao phòng Tài nguyên & MT: Tham mưu tăng cường công tác quản lý nhà 
nước về đất đai, tài nguyên và môi trường, thực hiện các giải pháp để xử lý, ngăn 
chặn tình trạng khai thác cát, sạn trái phép; chỉ đạo, đôn đốc công tác lập hồ sơ cấp 
giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu; trình HĐND huyện thông qua Quy 
hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 -2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022; tập trung 
giải phóng mặt bằng các dự án12. Tham mưu phiên làm việc chuyên đề với UBND 
các xã, thị trấn để đánh giá, làm rõ nguyên nhân tiến độ cấp GCNQSD chậm; bàn 
các giải pháp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất trong thời gian tới. 

                                           
12 Khu đô thị mới Cây Chanh tại xã Đỉnh Sơn; Đường điện và TBA 10KVA tại xã Hội Sơn, Khu dân cư xã 

Long Sơn... 
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- Giao Ban QLDA: Tập trung hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để khởi công xây 

dựng các công trình/dự án đầu tư công trung hạn đã có kế hoạch vốn; chỉ đạo đẩy 

nhanh tiến độ các công trình đang thi công; tiếp tục vận động, thu hút các nguồn vốn 

để tiếp tục thi công các dự án đang tạm dừng do thiếu vốn đầu tư. Tập trung việc bàn 

giao đường giao thông Tả ngạn Sông Lam cho Sở GTVT quản lý trước 30/7/2022. 

- 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, đặc biệt là 

tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7; 

tham mưu thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức lễ hội “Uống nước nhớ nguồn” 

năm 2022. Đánh giá kết quả triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa, đô thị văn minh” 6 tháng đầu năm 2022 

- Giao phòng GD&ĐT: Tham mưu phối hợp tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2022; đôn đốc các địa phương tổ chức các hoạt động Hè cho học sinh, 

trọng tâm là phòng chống thương tích và đuối nước. Phối hợp Phòng Nội vụ tham 

mưu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện thuyên chuyển, biệt phái giáo viên, 

nhân viên năm học 2022-2023; triển khai kế hoạch sáp nhập các điểm trường năm 

học 2022-2023 theo Kế hoạch. 

- Giao phòng Lao động - TB&XH: Thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định 

các chế độ chính sách Người có công với cách mạng và đối tượng BTXH. Tổ chức 

gặp mặt, biểu dương những cá nhân người có công tiêu biểu, các tập thể, cá nhân 

làm tốt công tác chính sách người có công với cách mạng; tổ chức Đoàn thăm 

viếng các Nghĩa trang Liệt sỹ ở các tỉnh nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Thương 

binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022).  

- Giao phòng Nội vụ: Tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trong 

công tác CCHC; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính; công tác quản lý nhà 

nước về tôn giáo. Chỉ đạo, đôn đốc đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua 

chào mừng Kỷ niệm 200 năm danh xưng Anh Sơn, 60 năm Ngày thành lập Huyện 

và phong trào thi đua “Xanh, Sạch, Đẹp, Sáng, Thân thiện”. Phối hợp Phòng 

GD&ĐT tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thuyên chuyển, biệt 

phái giáo viên, nhân viên năm học 2022-2023.  

- 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 13 và ban hành kết 

luận các cuộc thanh tra14; tập trung đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra các cấp, 

đặc biệt là các kết luận thanh tra kéo dài.  

                                           
13 Thanh tra (theo Quyết định gia hạn) việc chấp hành các quy định của pháp luật Trong đầu tư xây dựng 

cơ bản tại UBND xã Cẩm Sơn; thanh tra (theo Quyết định gia hạn) 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; thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính 

ngân sách tại UBND xã Hội Sơn, UBND xã Tường Sơn. 
14 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí từ các 

khoản đóng góp của phụ huynh trong 02 năm học ( 2020-2021; 2021-2022) tại Trường Tiểu học Đức Sơn. 
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- Giao phòng Tư pháp: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác Tuyên truyền 

PBGDPL tại cơ sở theo kế hoạch. Phối hợp HLPN huyện tổ chức TTPL tại Bản 

Yên hòa xã Hoa Sơn. 

- Giao Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Chỉ đạo chủ động nắm 

chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, TT ATXH trên địa bàn. Kiểm tra, rà 

soát các phương án, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, chủ động các biện pháp 

phòng, chống và ứng phó có hiệu quả các tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn. 

4. Chuẩn bị các nội dung trình Hội nghị thường kỳ UBND huyện 

tháng 7/2022   

4.1. Giao Văn phòng HĐND&UBND: Tham mưu chuẩn bị Báo cáo công tác 

chỉ đạo điều hành tháng 7; nhiệm vụ tháng 8/2022. 

4.2. Giao Thanh tra huyện: Tham mưu chuẩn bị Báo cáo kết quả thực hiện 

các kết luận thanh tra, kiêm tra, kiêm toán của cấp trên đối với huyện Anh Sơn và 

các kêt luận thanh tra của huyện (nội dung BC Ban Thường vụ Huyện ủy). 

4.3. Giao phòng Giáo dục và Đào tạo: Tham mưu chuẩn bị Báo cáo kết quả 

thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 

học 2022-2023; kết quả xây dựng trường THCS Anh Sơn là trường trọng điểm chất 

lượng cao của tỉnh; kết quả hai năm thực hiện chương trình GDPT 2018 (nội dung 

BC Ban Thường vụ Huyện ủy). 

4.4. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm 

vụ tháng 7; phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2022 của phòng TN&MT. 

4.5. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch: Báo cáo công tác đấu giá cấp quyền 

sử dụng đất đến tháng 6/2022. 

4.6. Giao Phòng Văn hoá – TT chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan: 

Báo cáo công tác chuẩn bị thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ hội “Uống nước nhớ 

nguồn năm 2022”. 

III. CÁC NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN UBND HUYỆN 

1. Dự thảo Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị 

của cử tri trước, trong và sau các kỳ họp năm 2021 của HĐND huyện khóa 

XIX nhiệm kỳ 2021-2026. 

UBND huyện cơ bản thống nhất thông qua dự thảo các Báo cáo do Văn 

phòng HĐND&UBND tham mưu chuẩn bị. Giao Văn phòng HĐND&UBND tiếp 

thu các ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện Báo cáo, trình ký ban hành để trình kỳ họp 

thứ năm HĐND huyện theo quy định. 

2. Dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 

tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.  

UBND huyện thống nhất thông qua dự thảo báo cáo do Phòng TC-KH tham 

mưu chuẩn bị. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo, 

tham mưu UBND huyện trình Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện tại phiên họp tháng 6 năm 2022 và trình HĐND huyện theo quy định. 
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3. Dự thảo Báo cáo quyết toán ngân sách 2021; tình hình thực hiện dự toán 

ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. 

UBND huyện thống nhất thông qua dự thảo báo cáo do Phòng TC-KH tham 

mưu chuẩn bị. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo, 

tham mưu UBND huyện trình HĐND huyện theo quy định. 

4. Dự thảo 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. 

UBND huyện cơ bản thống nhất thông qua dự thảo báo cáo do Ban QL các DA 

ĐTXD huyện chuẩn bị. Giao Ban QL các DA ĐTXD huyện tiếp thu ý kiến, hoàn 

thiện báo cáo (chuyển thể thành báo cáo của UBND huyện), tham mưu UBND 

huyện ban hành. 

5. Dự thảo Báo cáo của UBND huyện về công tác tiếp dân, giải quyết đơn 

thư 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. 

UBND huyện thống nhất thông qua dự thảo báo cáo do Ban tiếp công dân tham 

mưu chuẩn bị. Giao Ban tiếp công dân tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo, tham mưu 

UBND huyện trình HĐND huyện theo quy định. 

6. Dự thảo Báo cáo 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.  

UBND huyện thống nhất thông qua dự thảo báo cáo do Thanh tra huyện tham 

mưu chuẩn bị. Giao Thanh tra huyện tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo, tham mưu 

UBND huyện trình HĐND huyện theo quy định. 

7. Dự thảo 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. 

UBND huyện thống nhất thông qua dự thảo báo cáo do Công an huyện tham 

mưu chuẩn bị. Giao Công an huyện tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo, tham mưu 

UBND huyện trình HĐND huyện theo 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 6 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; 

- Ủy viên UBND huyện;  

- Các phòng, ban, đơn vị liên quan; 

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

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Đình Sơn 
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