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V/v tổng hợp các kiến nghị của
cử tri huyện Bắc Yên đã được
các cơ quan giải quyết, trả lời

Kính gửi:

- Thường trực HĐND, UBND huyện Bắc Yên;
- Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Bắc Yên;
- Đảng ủy, HĐND, UBND xã, thị trấn thuộc huyện Bắc Yên.

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt
động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Nghị quyết số 12/NQ-HĐND
ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh về việc giám sát việc giải quyết kiến nghị của
cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp thứ 15; việc thực hiện kết luận
của Chủ tọa kỳ họp về phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh khóa
XIV, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp và gửi kết quả giải quyết, trả lời của
UBND tỉnh và các cơ quan chức năng đối với các kiến nghị của cử tri huyện
Bắc Yên và của cử tri trong toàn tỉnh tới Thường trực HĐND, UBND, Ban
Thường Ủy ban MTTQ Việt Nam và Đảng ủy, HĐND, UBND xã, thị trấn
thuộc huyện Bắc Yên để biết, theo dõi và thông tin đến cử tri trên địa bàn (có
phụ lục tổng hợp kèm theo).
Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm
phối hợp theo dõi và thông tin về việc giải quyết các kiến nghị cử tri/.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh;
- Báo Sơn La;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Tổ đại biểu HĐND huyện Bắc Yên;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Hính (15b).
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PHỤ LỤC
Tổng hợp kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri
của huyện Bắc Yên
I. Ý kiến đã được UBND tỉnh nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết xong
1. Sớm bố trí nguồn vốn và đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường
từ Quốc lộ 37 đến Trung tâm xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên: Dự án đã được
UBND tỉnh giao kế hoạch vốn năm 2021 tại Quyết định số 2890/QĐ-UBND
ngày 01/12/2020 với số vốn: 17.620 triệu đồng.
2. Sớm trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chế độ, mức
chi hỗ trợ đối với chức danh Công an viên ở bản, tiểu khu, tổ dân phố trên
địa bàn tỉnh: Ngày 18/01/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số
147/2021/NQ-HĐND quy định số lượng, mức hỗ trợ kinh phí đối với Công an
viên ở bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố thuộc xã và thị trấn trên địa bàn tỉnh
Sơn La (Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2021).
3. Xem xét cơ cấu tỷ lệ cán bộ xã đối với dân tộc thiểu số (đặc biệt là
dân tộc Mông), cơ cấu tỷ lệ cần dựa trên tỷ lệ dân số là người dân tộc thiểu
số để tạo điều kiện cho người dân giải quyết thủ tục hành chính và triển
khai công tác dân vận tại các xã được thuận lợi: UBND tỉnh đã ban hành Kế
hoạch số 150/KH-UBND ngày 25/11/2016 thực hiện Đề án phát triển đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La.
HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 phê
duyệt Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông
và một số dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 2021. Tính đến thời điểm ngày 31/12/2020, tỷ lệ cán bộ xã là người DTTS/tổng
số cán bộ xã trên địa bàn toàn tỉnh là 90%; tỷ lệ công chức xã là người dân tộc
thiểu số/ tổng số công chức xã là 83%.
4. Đề nghị các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh xem xét sắp xếp thời gian
tập huấn trong năm cho phù hợp, tránh chồng chéo và dồn vào tháng cuối
năm: Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành tiếp thu ý kiến của cử tri để thuận
lợi cho cơ sở khi tham gia các lớp tập huấn (Công văn số 4023/UBND-TH ngày
23/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; các ngành đã tiếp thu trong việc tổ chức
các lớp tập huấn).
5. Xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày
08/5/2019 của UBND tỉnh về việc công bố định mức công tác vận chuyển vật
liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La, theo hướng:
Tăng định mức cước vận chuyển, bốc xếp trên địa bàn huyện. Lý do: Qua
áp dụng thực tế các định mức vận chuyển bốc xếp các loại hàng hóa không
phù hợp trên địa bàn miền núi (giá vận chuyển bốc xếp trong các quy định
thấp hơn so với thực tế, ví dụ trong định mức bốc xếp xi măng lên có 24.691
đồng/tấn; vận chuyển với cung đường 20km (đường loại 6) 1 tấn xi m ăng có
43.000 đồng/1 tấn. Nhưng thực tế bốc xếp xi măng lên 40.000 đ ồng/tấn; vận
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chuyển với cung đường 20km (đường loại 6) 1 tấn xi m ăng 214.000 đ ồng/1
tấn): Ngày 10/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2747/QĐUBND thay thế một số nội dung tại Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày
08/5/2019 về công bố định mức công tác vận chuyển vật liệu và cấu kiện xây
dựng bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La.
6. Nghiên cứu, ban hành văn bản quy định giá vận chuyển hàng hóa
bằng đường thủy (vì hiện nay việc tính giá cước dịch vụ vận chuyển hàng
hóa bằng đường thủy nội địa chưa có căn cứ để thực hiện): Sau khi rà soát
các quy định pháp luật về giá và quy định chuyên ngành (Luật Giá, Luật Đường
thủy nội địa và các VB hướng dẫn; Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày
12/3/2019 của UBND tỉnh Sơn La quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn
tỉnh Sơn La): Hiện nay chưa có quy định về việc ban hành hay kê khai đối với
giá cước vận chuyển hàng hóa trên đường thủy nội địa. Do đó, Sở GTVT chưa
có cơ sở để tham mưu ban hành giá cước vận chuyển hàng hóa trên đường thủy
nội địa. Hiện giá vận chuyển hàng hóa trên đường thủy nội địa được xác định
theo nguyên tắc cơ chế thị trường, thông qua thỏa thuận giữa các bên trên cơ sở
các quy định pháp luật có liên quan.
7. Từ năm 2016 đến năm 2019, người hoạt động không chuyên trách
ở cấp xã được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và được đơn vị sử dụng lao
động hỗ trợ 14% nhưng đến năm 2020 sau khi thực hiện Nghị quyết
119/2019NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh thì lại không được hỗ
trợ và phải đóng 100% đề nghị tạo điều kiện hỗ trợ người hoạt động không
chuyên trách ở cấp xã đóng bảo hiểm xã hội: UBND tỉnh đã có chỉ đạo tại
Công văn số 2124/UBND-NC ngày 08/7/2020 về việc thực hiện Nghị quyết số
119, 120/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh. Hàng tháng, quý,
cuối năm, Sở Nội vụ đã tổng hợp đánh giá kết quả triển khai thực hiện; những
vướng mắc, tồn tại, hạn chế Nghị quyết số 119, 120/2019/NQ-HĐND của
HĐND tỉnh để kịp thời phối hợp với các đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh chỉ
đạo, hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai
thực hiện các Nghị quyết. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ khẩn trương phối hợp với
các đơn vị có liên quan (trong đó có xem xét ý kiến của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại
Công văn số 3531/BHXH-QLT ngày 17/12/2020): (1) Tổ chức rà soát, đánh giá
tổng thể việc triển khai thực hiện Nghị quyết; (2) Kịp thời phối hợp với các cơ
quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn; tham mưu cho UBND, HĐND tỉnh tháo
gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh (nếu có); (3) tham mưu với UBND
tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết
119/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.
8. Tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó
khăn trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và các hộ gia đình,
bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy thu hút đầu tư tại các Nghị quyết của
Chính phủ và Chỉ thị của Thủ trưởng Chính phủ; tổ chức thực hiện nghiêm
túc, hiệu quả Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị
quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải
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pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân
vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch
Covid-19: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho UBND tỉnh đã ban hành
Công văn số Công văn số 1520/UBND-TH ngày 18/5/2020, số 1922/UBND-TH
ngày 19/6/2020 đôn đốc các sở, ban ngành tiếp tục giải quyết kiến nghị của
doanh nghiệp, hợp tác xã. Đến nay tiến độ giải quyết các kiến nghị khó khăn
vướng mắc của các doanh nghiệp, hợp tác xã như sau: Nội dung kiến nghị đã
được giải quyết xong: 23 nội dung; Nội dung kiến nghị có văn bản trả lời: 13 nội
dung; Nội dung kiến nghị đang giải quyết: 26 nội dung; Nội dung kiến nghị
thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương: 02 nội dung. Sở Công
Thương đã đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện ghị quyết
84/NQ-CP của Chính phủ tại Công văn số 868/SCT-KHTCTH ngày 04/6/2020
và ban hành Kế hoạch số 73/KH-SCT ngày 19/6/2020 để phân công các phòng,
đơn vị triển khai thực hiện.. Sở Công Thương đã tổ chức 03 buổi đối thoại
doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn trong suản xuất kinh
doanh của các doanh nghiệp và các hộ gia đình trong bối cảnh đại dịch Covid 19. Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực nông nghiệp, UBND tỉnh
ban hành Công văn số 310/UBND-KT ngày 29/01/2021 giao tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc cho nông dân; Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của
UBND tỉnh về việc quy định nội dung và mức hỗ trợ đầu tư các cơ sở sơ chế,
chế biến, bảo quản sản phẩm Nhãn và nông sản khác năm 2021.
9. Tổ chức rà soát xây dựng kế hoạch đẩy nhanh tiến độ xử lý, tháo
gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho
UBND tỉnh đã ban hành Công văn số Công văn số 1520/UBND-TH ngày
18/5/2020, số 1922/UBND-TH ngày 19/6/2020 đôn đốc các sở, ban ngành tiếp
tục giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã. Đến nay tiến độ giải
quyết các kiến nghị khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, hợp tác xã như
sau: Nội dung kiến nghị đã được giải quyết xong: 23 nội dung; Nội dung kiến
nghị có văn bản trả lời: 13 nội dung; Nội dung kiến nghị đang giải quyết: 26 nội
dung; Nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Bộ, ngành Trung
ương: 02 nội dung. Sở Công Thương đã đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp triển
khai thực hiện ghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ tại Công văn số 868/SCTKHTCTH ngày 04/6/2020 và ban hành Kế hoạch số 73/KH-SCT ngày
19/6/2020 để phân công các phòng, đơn vị triển khai thực hiện.. Sở Công
Thương đã tổ chức 03 buổi đối thoại doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ
những khó khăn trong suản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và các hộ gia
đình trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong
lĩnh vực nông nghiệp, UBND tỉnh ban hành Công văn số 310/UBND-KT ngày
29/01/2021 giao tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân; Quyết định số
1818/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh Về việc quy định nội dung và
mức hỗ trợ đầu tư các cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm Nhãn và nông
sản khác năm 2021.
10. Tiếp tục rà soát, cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính còn
chồng chéo, vướng mắc, không cần thiết trong sản xuất kinh doanh thuộc
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thẩm quyền của UBND tỉnh và triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm
vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính
phủ về ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan
đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025
Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND
tỉnh giao các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc việc nâng cao chất lượng
TTHC trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước; lựa chọn những vấn đề,
TTHC cần cắt giảm về quy trình và bảo đảm cắt giảm ít nhất 25% thời gian giải
quyết; tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, nângcao năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường đối thoại giữa Nhà nước với doanh nghiệp
và nhân dân; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC theo quy định của
pháp luật; công khai, minh bạch tất cả các TTHC bằng các hình thức thiết thực
và thích hợp; duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.
Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ: Văn
phòng UBND tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 303/BCUBND ngày 28/7/2020 về tình hình triển khai thực hiện Nghị định số
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 45/2016 ngày
19/10/2016 Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan chủ
trì xây dựng, đưa vào vận hành chính thức Cổng Dịch vụ công và Hệ thống
thông tin báo cáo của tỉnh trước ngày 20/11/2020; Khẩn trương hoàn thành việc
cung cấp thông tin, dữ liệu, kết nối Trung tâm Phục vụ hành chính công với Hệ
thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
11. Chỉ đạo Trung tâm Đăng kiểm tỉnh Sơn La khi tiến hành đăng
kiểm cho các xe vận tải, xác định rõ đối với xe kinh doanh vận tải thì cần
đánh dấu X vào ô kinh doanh để thuận tiện việc thu thuế vận tải tư nhân
của xã, vì khi các cơ quan chức năng tiến hành thu thuế kinh doanh vận tải
nhiều hộ gia đình không chấp hành và trình giấy đăng kiểm không tích ô
kinh doanh vận tải nhưng thực tế lại kinh doanh vận tải: Đến nay đã có
2.157/2.387 xe được Sở GTVT cấp phù hiệu đã thực hiện đánh dấu X tại mục
kinh doanh vận tải; 230 xe còn lại chưa đánh dấu X tại mục kinh doanh vận tải
(lý do: Các xe chưa đến chu kỳ kiểm định để thực hiện kiểm tra và đánh giá dấu
X tại mục kinh doanh vận tải).
12. Đề nghị tăng mức hỗ trợ kinh phí cho các nhóm liên gia tự quản
Nội dung chi “Hỗ trợ nhóm liên gia tự quản” được HĐND tỉnh quy định
tại Nghị quyết số 89/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018, thời gian thực hiện
chính sách đến hết năm 2020; Ngày 08/12/2020, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị
quyết số 146/2020/NQ-HĐND về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số
89/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh, kéo dài hết năm 2021.
Trong năm 2021, Sở Tài chính sẽ tham mưu, trình UBND tỉnh đánh giá tổng kết
chính sách phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh đến năm 2020;
Qua đó, phối hợp với các ngành, các huyện, thành phố tham mưu trình UBND,
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HĐND tỉnh ban hành chính sách phòng chống và kiểm soát ma tuý cho giai
đoạn 2022-2025, trong đó có nội dung chi hỗ trợ “Hỗ trợ nhóm liên gia tự quản”
đúng quy định và phù hợp với thực tiễn.
13. Xem xét trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ điện chiếu
sáng đường nội bản, tiểu khu. Đối tượng hỗ trợ: thôn, bản, tiểu khu chưa có
hệ thống điện chiếu sáng công cộng của nhà nước, sử dụng điện để chiếu
sáng đường thôn, bản, tiểu khu. Lý do hỗ trợ: Khuyến khích thực hiện xã
hội hóa hạ tầng kỹ thuật nông thôn, đáp ứng nhu cầu chiếu sáng của nhân
dân, xây dựng đường điện chiếu sáng công cộng tự quản trên các tuyến
đường tại các khu dân cư, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội và làm đẹp cảnh quan: Ngày 27/7/2021, Thường trực
HĐND tỉnh đã ban hành Công văn số 34/TTHĐND về việc chấp thuận đề nghị
xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ một phần cho
nhân dân chi trả tiền điện chiếu sáng công cộng tại các đường ngõ xóm thuộc
các tổ, bản, tiểu khu thuộc đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025.
14. Đối với các dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động sản xuất kinh
doanh cần phối hợp với nhà đầu tư, triển khai quy hoạch, đảm bảo vùng
nguyên liệu. Hỗ trợ, liên kết giữa Nhà đầu tư, doanh nghiêp với HTX và hộ
dân, đảm bảo vùng nguyên liệu bề vững, ổn định (Vùng trồng rau, cây ăn
quả, cà phê…): Phát triển vùng nguyên liệu gắn với các cơ sở, nhà máy chế
biến đã được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày
11/3/2021 của UBND tỉnh Tổ chức triển khai thực hiện Đề án Thúc đẩy xuất
khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 82/KHUBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh Tổ chức triển khai thực hiện cơ cấu lại
ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số
83/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh Tổ chức triển khai thực hiện
Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về
phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tập trung, bền vững, ứng dụng công
nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 90/KH-UBND
ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh Triển khai Nghị quyết 06-NQ/TU ngày
21/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp chế biến
nông sản tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030….
Huyện ủy, Thành ủy và UBND các huyện, thành phố ban hành các Kế hoạch
triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương quản lý.
15. Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các dự án thu hút đầu
tư tại hội nghị thu hút đầu tư năm 2017 (tổ chức hội nghị có sự tham gia của
các nhà đầu tư) để thống nhất về kế hoạch, lộ trình đầu tư dự án nếu tiếp
tục thực hiện dự án hoặc thu hồi quyết định chủ trương đầu tư, huỷ bỏ bản
cam kết đầu tư nếu không tiếp tục thực hiện dự án; thống nhất phương án
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư
Năm 2017, tỉnh tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La, đã thu hút
quyết định chủ trương đầu tư 26 dự án và Cam kết đầu tư cho 20 dự án với tổng
mức đầu tư 17.220 tỷ đồng; (gồm Nông nghiệp: 05 dự án, chiếm 10,9%; Bảo
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quản, chế biến nông sản 06 dự án). Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã có Báo cáo
số 543-BC/BCSĐ ngày 18/2/2020 gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Giai đoạn 2016-2020, các Sở, Ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tăng
cường kiểm tra, giám sát, xử lý đối với các chương trình, dự án triển khai trên
địa bàn tỉnh; nghiêm túc chấn chỉnh vi phạm đối với chương trình, dự án vi
phạm quy định về quản lý đầu tư. Tổng hợp giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc của các nhà đầu tư đồng thời đề xuất giải pháp tăng cường kiểm tra xử lý
kịp thời những vi phạm trong lĩnh vực thu hút đầu tư.
Về hoạt động thanh tra kết quả triển khai các dự án đầu tư: Giai đoạn
2016-2020 đã tổ chức thanh tra 19 dự án (Trong đó: năm 2016: 06 dự án; năm
2017: 07 dự án; năm 2018: 04 dự án; năm 2019: 03 dự án).
Tại thời điểm thanh tra, đa số các nhà đầu tư được thanh tra cơ bản thực
hiện theo các nội dung cam kết trong giấy chứng nhận đầu tư. Đối với một số dự
án đầu tư tiến độ xây dựng chậm phải điều chỉnh thời gian trong giấy chứng
nhận đầu tư, đã nhắc nhở yêu cầu nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án
đảm bảo tiến độ như đã cam kết trong giấy chứng nhận đầu tư và thực hiện
nghiêm chế độ báo cáo đảm bảo về thời gian, nơi gửi theo quy định.
16. Tham mưu với UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị các Bộ, ngành Trung
ương và Chính phủ giao đủ số vốn thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn
2016-2020 để hoàn thành dứt điểm các dự án trong kỳ, hạn chế đến mức
thấp nhất việc chuyển tiếp dự án sang giai đoạn sau, thanh toán đủ kế
hoạch vốn cho đơn vị thi công theo kế hoạch đầu tư công trung hạn đã
thông báo, để không gây nợ đọng xây dựng cơ bản: Sở Kế hoạch và Đầu tư
đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 280/BC-UBND ngày
13/7/2020, số 335/BC-UBND ngày 12/8/2020 kiến nghị Chính phủ, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính giao đủ kế hoạch đầu tư công trung hạn (bao
gồm cả số vốn 90% kế hoạch và 10% nguồn dự phòng).
17. Rà soát, đề xuất điều chỉnh quyết định của UBND tỉnh ban hành
đơn giá xây dựng và đơn giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ
trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp: UBND tỉnh đã ban hành các Quyết
định: Số 1086/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi
công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La, Số 2161/QĐ-UBND ngày 02/10/2020
công bố đơn giá ca máy (phần sửa đổi, bổ sung), Số 1087/QĐ-UBND ngày
29/5/2020 về công bố đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh theo khung giá Bộ
Xây dựng, Số 2747/QĐ-UBND về công bố các đơn giá xây dựng công trình trên
địa bàn tỉnh Sơn La.
18. Tích cực hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc hoàn
thiện hồ sơ, thủ tục, giấy tờ để tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi theo chủ
trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Cấp huyện đã chỉ
đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện theo chỉ đạo tại
Chỉ thị số 01/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, Quyết định số 158/QĐ
UBND huyện và Kế hoạch số 30/KH UBND ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh
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về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Chỉ đạo Chi hội doanh
nghiệp huyện, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tham gia, làm tốt chức
năng là cầu nối liên kết giữa các doanh nghiệp hội viên với nhau và với các
phòng, ban chuyên môn của UBND huyện, là kênh thông tin quan trọng để tổng
hợp ý kiến, đề xuất kiến nghị với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về các khó
khăn vướng mắc và tạo điều kiện trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, giấy tờ để
tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam.
19. Hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục giãn,
giảm tiền thuế và hỗ trợ giảm tiền thuê đất phải nộp năm 2020: Cục Thuế đã
ban hành Công văn số 1071/CT-KK ngày 23/9/2020 về việc triển khai thực hiện
Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, đã ban
hành Công văn số 920/CT-KK ngày 18/8/2020 v/v hướng dẫn giảm tiền thuê đất
theo Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đến ngày
15/10/2020 đã ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất cho 37 đơn vị, số tiền
được giảm là 1.081,6 triệu đồng.
20. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa
gặp khó khăn do dịch Covid-19 thực hiện các hồ sơ, thủ tục để cơ cấu lại thời
hạn trả nợ vốn vay, miễn, giảm lãi, phí, tăng cường triển khai các chương
trình, sản phẩm tín dụng với lãi suất ưu đãi đối với các khoản vay mới để
duy trì, phục hồi sản xuất, kinh doanh do gặp khó khăn bởi Covid-19: Nắm
bắt, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư số
01/2020/NHNN ngày 13/3/2020 của NHNNVN quy định về việc TCTD, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ
nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 và
các văn bản chỉ đạo thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi
dịch Covid-19. Tổng dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch là 5.083 tỷ đồng, chiếm
13,13% tổng dư nợ cho vay. Kết quả thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng
vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch: i) Miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ: Số dư
nợ được miễn giảm lãi vay 2.620 tỷ đồng; số lãi được miễn giảm 2,7 tỷ đồng;
3.598 khách hàng; ii) Cho vay mới để hỗ trợ khách hàng khôi phục lại sản xuất
kinh doanh: Doanh số cho vay từ khi phát sinh dịch đến nay 2.639 tỷ đồng; số
khách hàng được vay mới lũy kế 2.548 khách hàng, trong đó có 91 khách hàng
doanh nghiệp.
21. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết; đẩy
nhanh tiến độ phê duyệt các đồ án phân khu xây dựng thuộc các khu đô thị,
khu kinh tế, công trình trọng điểm của tỉnh để các nhà đầu tư, doanh
nghiệp vào đầu tư xây dựng các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh; rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các
thủ tục hành chính liên quan xây dựng
Đã tập trung rà soát điều chỉnh các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch
phân khu và quy hoạch chi tiết trên địa bàn các huyện, thành phố theo định kỳ;
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đã tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt 02 đồ án quy hoạch phân khu xây
dựng thuộc khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, làm cơ sở để thực hiện thu hút đầu
tư, phát triển du lịch:
- Quy hoạch phân khu xây dựng khu dân cư dịch vụ du lịch sinh thái
thuộc khu du lịch quốc gia Mộc Châu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết
định số 730/QĐ-UBND ngày 09/4/2020.
- Quy hoạch phân khu xây dựng khu Trung tâm du lịch trọng điểm và
vùng đệm phía Nam thuộc khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đã được
HĐND tỉnh thông qua, hiện đang hoàn thiện các nội dung để trình UBND tỉnh
phê duyệt theo quy định.
Đối với việc rà soát điều chỉnh các đồ án khác tiếp tục triển khai thực hiện
thường xuyên thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng theo quy định của pháp luật.
22. Chủ trì rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải
quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai để đẩy nhanh tiến độ
thực hiện các dự án chuyển tiếp, đồng thời thu hút các nhà đầu tư mới vào
thực hiện các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn, nhất là các dự án
đầu tư trọng điểm có quy mô lớn và tác động lan toả đến các ngành, lĩnh
vực và địa phương khác: Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với
các cơ quan có liên quan để rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong
giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, cụ thể: (1) giải quyết
vướng mắc về việc giao đất, cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công
nghệ tỉnh Sơn La; (2) giải quyết vướng mắc về đất đai đối với khu đất của Công
ty CP lương thực Sơn La khu đất tại Tiểu khu 4, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc
Châu, tỉnh Sơn La; (3) giải quyết vướng mắc trong quá trình khảo sát, lập bổ
sung quy hoạch dự án thủy điện Nậm Khốt 2 của Công ty TNHH XDKD tổng
hợp Sơn La; (4) giải quyết khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực tài nguyên và
môi trường của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sơn La tại Hội nghị Đối thoại doanh
nghiệp Quý II/2020.
23. Tiếp tục kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất cơ
chế xử lý đối với trường hợp nhà đầu tư không thỏa thuận được với chủ sử
dụng đất để nhận chuyển nhượng, thuê, nhận góp vốn quyền sử dụng đất
để thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh vào dự thảo sửa đổi Luật Đất đai.
Trao đổi, làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai để sớm có văn bản hướng
dẫn về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, xác định tiền sử dụng đất,
tiền thuê đất đối với nhà đầu tư trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất để có
cơ sở quyết định giao đất cho chủ đầu tư theo quy định: Bộ Tài nguyên và
Môi trường đã bổ sung Quy định về cơ chế xử lý đối với trường hợp nhà đầu tư
không thỏa thuận được với chủ sử dụng đất để nhận chuyển nhượng, thuê, nhận
góp vốn quyền sử dụng đất để thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh vào dự thảo
sửa đổi Luật Đất đai năm 2013. Về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, xác
định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với nhà đầu tư trúng thầu: Tổng cục
Quản lý đất đai - Bộ TNMT đã có Công văn số 1861/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ
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ngày 28/8/2020 về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, xác định nghĩa vụ tài
chính đối với trường hợp trúng thầu dự án có sử dụng đất.
24. Chủ trì, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện
các chương trình, dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, góp
phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế: UBND tỉnh ban
hành Chương hành động số 02/CTr-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh về
thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm
vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải
ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch
Covid-19, Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 14/7/2020 về Kế hoạch giải ngân
vốn đầu tư công năm 2020, Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 30/7/2020
Thành lập các Tổ công tác kiểm tra tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ
thu ngân sách và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Năm 2020, trong điều
kiện khó khăn do đại dịch Covid-19, nhưng toàn tỉnh đã hoàn thành thắng lợi
mục tiêu phát triển kinh tế (đạt mức tăng trưởng 6,08%).
25. Chủ trì, phối hợp với sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, các
sở xây dựng chuyên ngành tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ về công tác đấu thầu, phê duyệt dự án, giao đất, cho
thuê đất đối với các dự án thực hiện thông qua hình thức đấu thầu dự án có
sử dụng đất cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý dự án, đấu thầu,
quản lý đất đai: Về nội dung tập huận công tác đấu thầu: Sở Kế hoạch đã lựa
chọn và ký hợp đồng với nhà thầu Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ Davilaw để tập
huấn về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất từ ngày 24 đến ngày
26/12/2020 với tổng số học viên là 120 người.
26. Rà soát, tham mưu với UBND tỉnh kiến nghị Quốc hội, Chính phủ
sớm sửa đổi, bổ sung các quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo trong lĩnh
vực quản lý đất đai, xây dựng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sử
dụng đất, góp phần tăng thu, tăng chi cho đầu tư phát triển của tỉnh: Sở Tài
nguyên và Môi trường đã có Báo cáo số 472/BC-STNMT ngày 24/4/2020 về
những khó khăn, vướng mắc việc cho thuê đất giữa Nghị định số 01/2017/NĐCP ngày 06/01/2017 và Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính
phủ; Công văn số 1270/STNMT-ĐĐ&ĐĐBĐ ngày 05/05/2020 về tham gia ý
kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết
thi hành Luật Đất đai; Báo cáo số 1182/BC-STNMT ngày 04/10/2020, Báo cáo
một số tồn tại, bất cập, khó khăn, vướng mắc của Sở Tài nguyên và Môi trường
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về việc
chuẩn bị nội dung làm việc trước khi tham dự kỳ họp thứ 10 của Quốc hội. Ngày
18/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP về sửa đổi,
bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, có hiệu lực thi
hành từ ngày 08/02/2021.
27. Rà soát các nguồn vốn kế hoạch năm 2020 được HĐND, UBND
tỉnh phân cấp, khẩn trương phân bổ chi tiết số vốn còn lại: Đến hết năm
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2020, UBND các huyện, thành phố đã hoàn thành phân bổ chi tiết 100% các
nguồn vốn thuộc kế hoạch năm 2020 đã được HĐND, UBND tỉnh phân cấp.
28. Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp giải ngân
vốn đầu tư công năm 2020 theo chỉ đạo của Chủ tịch tại công văn số
1737/UBND-TH ngày 04/6/2020 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế
hoạch vốn đầu tư công năm 2020: Đến ngày 31/12/2020, các sở, ngành;
UBND các huyện, thành phố; các Chủ đầu tư đã nghiêm túc, tập trung thực hiện
các nhiệm vụ, giải pháp giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 theo chỉ đạo của
Chủ tịch tại công văn số 1737/UBND-TH ngày 04/6/2020 và cơ bản hoàn thành
giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.
29. Chủ trì rà soát, đề xuất miễn, giảm một số khoản phí, lệ phí thuộc
thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh và quyết định của UBND tỉnh ban
hành đơn giá thuê đất hàng năm: Sở Tài chính đã tham mưu trình UBND
tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành: Nghị quyết số 135/2020/NQ-HĐND ngày
31/7/2020 về quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các
khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. Quyết định số
47/2020/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 về ban hành tỷ lệ (%) giá đất để tính đơn
giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Sơn La.
30. Chủ trì rà soát, đề xuất điều chỉnh quyết định của UBND tỉnh ban
hành đơn giá thuê đất hàng năm nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh
nghiệp: Ngày 30/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 27/2020/QĐUBND về việc Ban hành tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để tính đơn giá thuê đất
trên địa bàn tỉnh Sơn La. Theo đó, UBND tỉnh đã điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%)
giá đất để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Sơn La phù hợp với tình hình
thực tế của tỉnh Sơn La.
31. Rà soát, hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu
thụ các sản phẩm của địa phương thông qua việc đẩy mạnh kết nối cung cầu,
xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu, hỗ
trợ doanh nghiệp xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, góp phần đẩy mạnh
phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu cho ngân sách địa phương: Sở Công
Thương đã chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Xúc tiến
đầu tư), các sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp,
HTX tiếp tục duy trì thị trường đã có, mở rộng, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản
phẩm thông qua công tác truyền thông, tổ chức hội nghị, hội thảo, các đoàn tìm
hiểu, khảo sát, kết nối cung cầu trong và ngoài nước, Hỗ trợ DN, HTX tham gia
các hội chợ, các tuần hàng; quảng bá, xúc tiến thương mại qua các kênh thương
mại điện tử, Zalo, Facebook... Tham mưu xây dựng và thực hiện Kế hoạch Xúc
tiến thương mại, Kế hoạch xuất khẩu hàng năm và 5 năm; hỗ trợ doanh nghiệp,
HTX phát triển Website thương mại điện tử và phần mền bán hàng,... Kêu gọi,
thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến các sản
phẩm nông sản của tỉnh Sơn La như: Nhà máy Davico, Nhà máy chế biến Chanh
Leo, Nhà máy của Công ty cổ phần TH, Nhà máy cà phê Phúc Sinh... để chế
biến, tiêu thụ và xuất khẩu các sản phẩm nông sản của Sơn La sang thị trường
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các nước để nâng cao giá trị sản phẩm. Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành
Kế hoạch Thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Sơn La (KH
182/KH-UBND ngày 31/8/2020), Kế hoạch số 114/KH-SCT, ngày 16/10/2020
của Sở Công Thương thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 31/8/2020
của UBND tỉnh Sơn La.
32. Tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc của các doanh nghiệp, hỗ
trợ tư vấn các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục miễn, giảm thuế theo quy
định. Triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng chính sách gia hạn thời
gian nộp thuế theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính
phủ. Chủ trì thực hiện, đôn đốc thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 99/KHUBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 94/2019QH14
ngày 26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậ m
nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân
sách nhà nước: Cục Thuế đã ban hành Quyết định số 332/QĐ-CT ngày
30/3/2020 thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện
Nghị quyết số 94/2019QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền
thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn
khả năng nộp ngân sách nhà nước. Đến hết năm 2020, các vướng mắc về thủ tục
thuế đã được Cục thuế tỉnh cơ bản giải quyết.
33. Chủ trì đề xuất đổi mới hoạt động của Ban Chỉ đạo 889 trong việc
nắm bắt và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.
Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với doanh nghiệp để lắng nghe,
nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc (vượt thẩm quyền của các sở,
ngành), đồng thời qua đó để kiểm tra tiến độ và đôn đốc các cấp, các ngành
giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, đề cao trách
nhiệm người đứng đầu trong giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp.
Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố hỗ
trợ doanh nghiệp các thủ tục khởi nghiệp, thực hiện các dự án đầu tư vào
địa bàn: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Kế
hoạch số 120/KH-UBND ngày 26/5/2020 về tổ chức Hội nghị đối thoại doanh
nghiệp, hợp tác xã quý II năm 2020. Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham
mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số Công văn số 1520/UBND-TH ngày
18/5/2020 và Công văn số 1922/UBND-TH ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh Sơn
La về việc đôn đốc các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục giải
quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp hợp tác xã trên
địa bàn tỉnh.
34. Tăng cường tổ chức đối thoại với doanh nghiệp (tối thiểu m ỗi quý
một lần), đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết các kiến nghị
của doanh nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện việc giải quyết các thủ tục hành chính
qua mạng, nâng cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 (trả kết quả qua
dịch vụ bưu chính công ích) để rút ngắn thời gian, chi phí cho doanh nghiệp
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UBND cấp huyện đã triển khai tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu
chính đối ; đồng thời Trung tâm Hành chính công huyện (nay là Bộ phận Tiếp
nhận và Trả kết quả) ký kết thỏa thuận hợp tác với Bưu điện Huyện về cung ứng
dịch vụ “tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính’’ qua dịch vụ bưu
chính trên địa bàn huyện. Các sở, ban, ngành đã tăng cường tổ chức đối thoại với
doanh nghiệp, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết các kiến nghị
của doanh nghiệp.
35. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ
khó khăn trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và các hộ gia
đình, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy thu hút đầu tư theo Chỉ thị số
07/CT- UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh; chương trình hành động số
02/CT-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 84/NQ CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho
sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật
tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19: Các sở, ban, ngành,
UBND các huyện, thành phố đã Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ,
giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và
các hộ gia đình, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy thu hút đầu tư.
36. Nghiêm túc, tập trung lựa chọn, tái cấu trúc quy trình, cung cấp
trên môi trường điện tử các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết
có nhu cầu lớn, liên quan nhiều đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp.
Tiếp tục rà soát, kiến nghị cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính còn chồng
chéo, vướng mắc, không cần thiết trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuộc
thẩm quyền của cơ quan mình; quyết liệt đẩy nhanh việc phê duyệt hồ sơ các
dự án đầu tư còn đang tồn đọng; có biện pháp kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc
đối với cá nhân, phòng ban, đơn vị, tập thể suy thoái về đạo đức nghề nghiệp,
cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu trong xử lý công vụ. Tiếp tục đổi mới lề
lối phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ công việc trên môi
trường điện tử, thực hiện gửi nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp chính
quyền. Cử đầu mối và thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận kiến nghị của
người dân và doanh nghiệp để kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền
theo quy định: Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã nghiêm túc, tập
trung lựa chọn, tái cấu trúc quy trình, cung cấp trên môi trường điện tử các thủ tục
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết có nhu cầu lớn, liên quan nhiều đến hoạt
động của người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục rà soát, kiến nghị cắt giảm triệt để
các thủ tục hành chính còn chồng chéo, vướng mắc, không cần thiết trong lĩnh
vực sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan mình; quyết liệt đẩy
nhanh việc phê duyệt hồ sơ các dự án đầu tư còn đang tồn đọng; có biện pháp
kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc đối với cá nhân, phòng ban, đơn vị, tập thể suy
thoái về đạo đức nghề nghiệp, cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu trong xử lý
công vụ.
37. Tham mưu rà soát, cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính còn
chồng chéo, vướng mắc, không cần thiết trong sản xuất kinh doanh thuộc

14

thẩm quyền của UBND tỉnh. Chủ trì đôn đốc hiện nghiêm túc các nhiệm vụ,
giải pháp nêu trong Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ
về ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến
hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND
tỉnh tại công văn số 1629/UBND-KSTTHC ngày 28/5/2020
Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND
tỉnh giao các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc việc nâng cao chất lượng
TTHC trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước; lựa chọn những vấn đề,
TTHC cần cắt giảm về quy trình và bảo đảm cắt giảm ít nhất 25% thời gian giải
quyết; tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, nângcao năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường đối thoại giữa Nhà nước với doanhnghiệp và
nhân dân; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC theo quy định của
pháp luật; công khai, minh bạch tất cả các TTHC bằng các hình thức thiết thực
và thích hợp; duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.
Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ: Văn
phòng UBND tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 303/BCUBND ngày 28/7/2020 về tình hình triển khai thực hiện Nghị định số
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 45/2016 ngày
19/10/2016 Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan chủ
trì xây dựng, đưa vào vận hành chính thức Cổng Dịch vụ công và Hệ thống
thông tin báo cáo của tỉnh trước ngày 20/11/2020; Khẩn trương hoàn thành việc
cung cấp thông tin, dữ liệu, kết nối Trung tâm Phục vụ hành chính công với Hệ
thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
38. Triển khai kịp thời, hiệu quả 02 nghị quyết vừa được thông qua tại
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (Nghị quyết về miễn, giảm thuế sử dụng đất
nông nghiệp và Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của
năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác ),
góp phần kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nông dân, doanh nghiệp, thúc đẩy
phát triển sản xuất khu vực nông nghiệp, nông thôn: Ngày 30/4/2020, Cục
thuế tỉnh đã ban hành Công văn số 814/CT-NVDTPC gửi các Chi Cục thuế Khu
vực về rà soát số liệu, căn cứ lập sổ bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp. Đồng thời,
chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết số 107/2020/QH14 của
Quốc hội. Tuyên truyền, hướng dẫn đến người nộp thuế chính sách miễn giảm
30% thuế TNDN phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự
nghiệp và các tổ chức khác có tổng doanh thu không quá 200 tỷ đồng, số dự kiến
giảm là 7,5 tỷ đồng.
39. Chủ trì đôn đốc việc xử lý, tháo gỡ khó khăn cho các doanh
nghiệp. Chủ trì đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại văn bản này
để xử lý những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để thúc đẩy phát
triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch tình hình thực
hiện khi có yêu cầu: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho UBND tỉnh đã
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ban hành Công văn số Công văn số 1520/UBND-TH ngày 18/5/2020, Công văn
số 1922/UBND-TH ngày 19/6/2020, Công văn số 659/VPUB-TH ngày
18/6/2020 về việc đôn đốc các sở, ban ngành tiếp tục giải quyết kiến nghị của
doanh nghiệp, hợp tác xã. Đến nay tiến độ giải quyết các kiến nghị khó khăn
vướng mắc của các doanh nghiệp, hợp tác xã như sau: Nội dung kiến nghị đã
được giải quyết xong: 23 nội dung; Nội dung kiến nghị có văn bản trả lời: 13 nội
dung; Nội dung kiến nghị đang giải quyết: 26 nội dung; Nội dung kiến nghị
thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương: 02 nội dung.
40. Tiếp tục phát triển mở rộng vùng nguyên liệu nông sản có tiềm
năng lợi thế, có hiệu quả kinh tế cao để phát triển mở rộng; ứng dụng
công nghệ cao vào trong sản xuất nông nghiệp; tiếp tục xây dựng và phát
triển các chuỗi nông sản để kết nối tiêu thụ tại thị trường trong nước và
tham gia xuất khẩu: Phát triển mở rộng vùng nguyên liệu nông sản; tiếp tục
xây dựng và phát triển các chuỗi nông sản đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ
tại Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2021; Kế hoạch phát triển
nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch Tổ chức triển khai
thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 16/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo
đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030…. Trong thời gian tới sẽ triển
khai thực hiện các nội dung do Tỉnh ủy ban hành về phát triển nông, lâm
nghiệp và thủy sản tập trung, bền vững, ứng dụng công nghệ cao đến năm
2025, định hướng đến năm 2030.
41. Đẩy mạnh việc áp dụng quy trình sản xuất an toàn, cấp các loại
chứng chỉ an toàn thực phẩm, VietGAP, GlobalGAP… để đảm bảo điều
kiện đưa vào các siêu thị, trung tâm thương mại tiêu thụ và xuất khẩu: Đẩy
mạnh việc áp dụng quy trình sản xuất an toàn, cấp các loại chứng chỉ an toàn
thực phẩm, VietGAP, GlobalGAP… đã được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch phát
triển nông nghiệp, nông thôn năm 2021; Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông
thôn giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số
10-KH/TU ngày 16/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số
81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực
quốc gia đến năm 2030….
42. Tiếp tục đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn hỗ trợ tỉnh Sơn La cấp mới một số mã vùng trồng cho các
sản phẩm nông sản của Sơn La để xuất khẩu sang thị trường các nước
Tăng diện tích cây trồng được cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu
sang thị trường các nước đã được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 68/KHUBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh Tổ chức triển khai thực hiện Đề án Thúc
đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số
82/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh Tổ chức triển khai thực hiện cơ
cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025; Kế
hoạch số 83/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh Tổ chức triển khai thực
hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ
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tỉnh về phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tập trung, bền vững, ứng dụng
công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình phối
hợp công tác số 6836a/CTPH-BNN-UBNDTSL ngày 30/9/2020 giữa Bộ Nông
nghiệp và PTNT và UBND tỉnh Sơn La về đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông
nghiệp trên địa bàn tỉnh.
43. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến thương mại tiêu
thụ tại thị trường trong nước và tham gia xuất khẩu như: Tổ chức các tuần
hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La tại thị
trường Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh; tham dự các hội nghị
kết nối, tiêu thụ các sản phẩm nông sản do các tỉnh, thành phố tổ chức; đẩy
mạnh phát triển thương mại điện tử để kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông
sản của tỉnh Sơn La tại thị trường trong nước và xuất khẩu; phối hợp với
các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đẩy mạnh công
tác quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La
tại thị trường trong nước và xuất khẩu: Sở Công Thương đã phối hợp với Sở
Kế hoạch và đầu tư (trung tâm Xúc tiến đầu tư), Sở Nông nghiệp & PTNT,
UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến, tiêu
thụ và xuất khẩu nông sản cụ thể là: Tham mưu xây dựng và thực hiện Kế hoạch
xúc tiến thương mại, kế hoạch xuất khẩu hàng năm của tỉnh; chủ trì xây dựng
Kế hoạch xúc tiến thương mại Giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch phát triển
thương mại điện tử Giai đoạn 2021 - 2025 trình UBND tỉnh phê duyệt; Để phát
triển thương mại điện tử hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, Sở Công Thương đã
xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Sơn La năm
2020 trong đó có nội dung “Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh
Sơn La xây dựng và duy trì website thương mại điện tử”, trong đó ưu tiên hỗ trợ
các doanh nghiệp, HTX sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản; tập trung cao cho
công tác truyền thông, ứng dụng thương mại điện tử, tổ chức chuỗi sự kiện như
tuần hàng, hội chợ kết nối qua zalo, Facebook, hội nghị trực tuyến, do Bộ Công
Thương, tổ chức, kết nối trực tuyến với tham tán, với các doanh nghiệp trong và
ngoài nước.
44. Tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục đầu tư,
đất đai… để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng
các nhà máy sơ chế, chế biến các sản phẩm nông sản của các doanh nghiệp,
tập đoàn kinh tế đầu tư tại tỉnh: UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 175/KHUBND ngày 24/8/2020 hỗ trợ công ty cổ phần Đồng Giao triển khai trung tâm
chế biến rau quả Doveco Sơn La. Đang xây dựng kế hoạch hỗ trợ Vinamilk triển
khai các dự án đầu tư tại tỉnh.
45. Nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ các doanh nghiệp, đối tác đã phối hợp
với tỉnh Sơn La xuất khẩu các sản phẩm nông sản như: Công ty Cổ phần
Nafood Tây Bắc, Công ty TNHH Kim Nhung Đồng Tháp, Công ty CP Đồng
Giao, Công ty Cổ phần Cánh Đồng Vàng, Công ty TNHH XNK Vina T&T.
Đôn đốc UBND các huyện, thành phố thành lập mới và nâng cao hiệu quả
của HTX trồng cây ăn quả, đảm bảo yêu cầu kết nối giữa các hộ sản xuất,
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vùng sản xuất với các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu: Khuyến khích,
thúc đẩy các tổ chức, cá nhân trong xuất khẩu các sản phẩm nông sản của tỉnh
đã được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 11/3/2021 của
UBND tỉnh Tổ chức triển khai thực hiện Đề án Thúc đẩy xuất khẩu nông lâm
thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày
29/3/2021 của UBND tỉnh Tổ chức triển khai thực hiện cơ cấu lại ngành nông
nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 83/KHUBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết
số 08-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển
nông, lâm nghiệp và thủy sản tập trung, bền vững, ứng dụng công nghệ cao đến
năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày
30/3/2021 của UBND tỉnh Triển khai Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 21/01/2021
của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp chế biến nông sản
tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Chương trình
phối hợp công tác số 6836a/CTPH-BNN-UBNDTSL ngày 30/9/2020 giữa Bộ
Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh Sơn La về đẩy mạnh cơ cấu lại ngành
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực
hiện Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 28/02/2020 của HĐND tỉnh Ban
hành chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn
tỉnh Sơn La và triển khai các chính sách hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân đầu tư vào
nông nghiệp, nông thôn theo các văn bản của Trung ương và của tỉnh.
46. Tiếp tục tìm kiếm các đối tác, các doanh nghiệp mới để hỗ trợ tỉnh
Sơn La xuất khẩu các sản phẩm nông sản, đặc biệt đối với các thị trường
mới, thị trường khó tính như: Mỹ và EU…: Sở Công Thương đã tham mưu
UBND tỉnh ban hành và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại định
hướng xuất khẩu trong Kế hoạch xúc tiến thương mại Giai đoạn 2021 - 2025
trong đó định hướng cụ thể hoạt động xúc tiến thương mại đối với từng mặt
hàng, trọng tâm là các mặt hàng nông sản và nông sản chế biến vào các thị
trường cụ thể như đối với các nước Nhật Bản, Hàn Quốc xúc tiến tiêu thụ Sản
phẩm chế biến rau, quả (nước quả cô đặc, quả đóng hộp, rau chế biến, ngô ngọt,
xoài, dứa, thanh long,..), Cà phê, đối với các nước khối EU Sản phẩm xúc tiến:
Trà, cà phê, Chanh Leo,…, đối với thị trường Hoa Kỳ, Tập trung xúc tiến cho
các sản phẩm: Trà, cà phê, quả Xoài,..; đồng thời tham mưu triển khai, thực hiện
hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX triển khai thực hiện có hiệu quả Hiệp định
CPTPP và EVFTA theo Kế hoạch số 182/KH-UBND, ngày 31/8/2020 của
UBND tỉnh thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh
Châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Sơn La. Mời các doanh nghiệp lớn như:
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vina T&T (Thành phố Hồ Chí Minh),
Công ty Kim Nhung Đồng Tháp, Công ty cổ phần Đồng Giao, Công ty
Nafood.... l kết nối với các doanh nghiệp, Hợp tác xã của tỉnh Sơn La để tiêu thụ
và xuất khẩu các sản phẩm nông sản, đặc biệt xuất khẩu sang các thị trường mới,
khó tính như: Mỹ, Úc và các nước EU.
47. Tham mưu với UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Bộ Công Thương về quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp
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tỉnh Sơn La và khu vực phía bắc, trong đó có quy hoạch diện tích trồng các
loại cây ăn quả để có phương án quy hoạch tổng thể vùng nguyên liệu, dự
báo thị trường cân đối cung cầu (kể cả chế biến) các sản phẩm quả. Đảm
bảo yêu cầu các sản phẩm quả được tiêu thụ, chế biến, xuất khẩu hiệu quả,
trong phạm vi quốc gia và từng địa phương, trong đó có tỉnh Sơn La : Sở
Nông nghiệp và PTNT đã có Báo cáo số 849/BC-SNN ngày 01/12/2020 tổng
hợp ý kiến tham gia dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề
án Phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021 - 2030 do Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng. Hiện nay, tỉnh đang triển khai thực
hiện Chương trình phối hợp công tác số 6836a/CTPH-BNN-UBNDTSL ngày
30/9/2020 giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh Sơn La về đẩy mạnh
cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
48. Chủ trì, tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số
128/2020/NQ-HĐND ngày 28/02/2020 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến
khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, trong đó có nội
dung về hỗ trợ phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường; hỗ trợ phát
triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Chủ
trì đôn đốc các nhà đầu tư triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư xây
dựng các nhà máy chế biến các sản phẩm nông sản; chủ trì, phối hợp với
các sở, ngành phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) của các
doanh nghiệp liên quan đến các thủ tục hành chính; kịp thời đề xuất với
cấp có thẩm quyền banh hành và sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đã
ban hành để thúc đẩy đầu tư các nhà máy chế biến nông sản, nhất là chế
biến rau quả
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các sở, ngành ban hành Hướng
dẫn số 853/HD-LN ngày 12/5/2020 của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La về thực
hiện Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 28/02/2020 của HĐND tỉnh về
chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Báo cáo số 711/BC-SKHĐT ngày 02/11/2020 về danh mục dự án khuyến khích
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở thu
hút các Nhà đầu tư quan tâm và đề xuất hỗ trợ thực hiện các dự án từ ngân sách
nhà nước. Hiện nay, đang đề nghị các huyện, thành phố tiếp tục rà soát các danh
mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Hoạt động hỗ trợ đầu tư: Với mục tiêu đổi mới mạnh mẽ hoạt động hỗ trợ
đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thời
gian qua đã tham mưu, đề xuất tổ chức thực hiện nhiều giải pháp, nhiệm vụ như:
Thành lập, sắp xếp kiện toàn và tiếp tục phát huy, nâng cao vai trò hoạt động
của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh trong quá trình đầu tư và hoạt động, tìm
kiếm đối tác kinh doanh tiềm năng đã giúp nắm bắt tiến độ và kịp thời xử lý,
tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các Nhà đầu tư trong quá trình hoàn thiện thủ
tục hồ sơ đầu tư, tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư tổ chức
triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Đối với các dự án trọng điểm, ưu
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tiên thu hút đầu tư, đều có Kế hoạch hỗ trợ Nhà đầu tư trong suốt quá trình
chuẩn bị đầu tư các dự án, rà soát thống nhất các thủ tục, rõ quy trình thực hiện
để thuận lợi cho công tác hỗ trợ đầu tư. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã xây dựng
và ban hành Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 về việc ban hành
Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn
2019-2025”. Về đề xuất cơ chế, chính sách: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì
tham mưu ban hành Nghị quyết 128/NQ-HĐND ngày 28/02/2020; Chủ trì ban
hành hướng dẫn liên ngành số 853/HD-LN ngày 12/5/2020 triển khai Nghị
quyết 28/NQ-HĐND. Trong đó có nội dung hỗ trợ các dự án chế biến nông sản.
49. Tiếp tục phát triển mở rộng vùng nguyên liệu nông sản có tiềm
năng, lợi thế, có hiệu quả kinh tế cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao
vào sản xuất nông nghiệp; tiếp tục xây dựng và phát triển các chuỗi nông
sản để kết nối tiêu thụ tại thị trường trong nước và tham gia xuất khẩu:
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với UBND các
huyện, thành phố và các cơ quan liên quan trong việc xây dựng kế hoạch phát
triển vùng nguyên liệu gắn với các cơ sở chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh
như tại Phương án số 1344/PA-SNN của Sở Phương án đảm bảo cung cấp
nguyên liệu cho các nhà máy chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Sơn La…. Dự
kiến tổ chức Hội nghị vùng nguyên liệu cho từng nhà máy chế biến nông sản
trên địa bàn tỉnh (Khi đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị)
trong năm 2020 - 2021.
50. Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến tiêu thụ và xuất khẩu nông sản,
nhất là việc phát triển thương mại điện tử để kết nối tiêu thụ; tìm kiếm các
đối tác, các doanh nghiệp mới để hỗ trợ tỉnh Sơn La xuất khẩu các sản
phẩm nông sản, đặc biệt đối với các thị trường mới, thị trường khó tính
như Mỹ và EU: Sở Công Thương đã phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư
(trung tâm Xúc tiến đầu tư), Sở Nông nghiệp & PTNT, UBND các huyện, thành
phố đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản
cụ thể là: Tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch xúc tiến thương mại, kế
hoạch xuất khẩu hàng năm của tỉnh; chủ trì xây dựng Kế hoạch xúc tiến thương
mại Giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch phát triển thương mại điện tử Giai đoạn
2021 - 2025 trình UBND tỉnh phê duyệt; Để phát triển thương mại điện tử hỗ
trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, Sở Công Thương đã xây dựng và thực hiện Kế
hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Sơn La năm 2020 trong đó có nội dung
“Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La xây dựng và duy trì
website thương mại điện tử” đối với 12 doanh nghiệp, hợp tác xã và hỗ trợ 6 đơn
vị đối với nội dung “Xây dựng phần mềm quản lý khách hàng, hỗ trợ doanh
nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Sơn La phát triển sản xuất kinh doanh”, trong đó ưu tiên
hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản; tập trung
cao cho công tác truyền thông, ứng dụng thương mại điện tử, tổ chức chuỗi sự
kiện như tuần hàng, hội chợ kết nối qua zalo, Facebook, hội nghị trực tuyến, do
Bộ Công Thương, tổ chức, kết nối trực tuyến với tham tán, các doanh nghiệp
nước ngoài, trong đó có thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,
Dubai, Đài Loan...

20

51. Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ
hàng hóa nông sản cho người dân năm 2020 và các năm tiếp theo: Sở Công
Thương đã đôn đốc các sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố xây
dựng kế hoạch chi tiết, đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ đạo của
tỉnh Ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ
các sản phẩm của tỉnh. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện tại các cuộc họp
của Ban chỉ đạo về sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu của tỉnh, Báo cáo
UBND tỉnh theo quy định. Để thực hiện hiệu quả công tác xúc tiến thương mại
trong thời gian tới, Sở Công Thương đã chủ trì trình UBND tỉnh ban hành Kế
hoạch 182/KH-UBND ngày 31/8/2020; Chủ trì xây dựng trình UBND tỉnh ban
hành: Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025; Kế
hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025; Kế
họach xuất khẩu sản phẩm hàng hóa tỉnh Sơn La năm 2021 làm cơ sở thực hiện
trong những năm tiếp theo.
52. Hướng dẫn hoặc tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn về quy
trình, thủ tục, hồ sơ thanh, quyết toán cho từng đối tượng và hoàn tất hồ sơ
thanh quyết toán đối với các nội dung đã chi trả cho các đối tượng theo
Nghị quyết số 37/NQ-CP, Nghị quyết số 42/NQ-CP. Đôn đốc UBND các
huyện, thành phố và các cơ quan đơn vị có liên quan tiếp tục tổ chức rà
soát, lập danh sách, thẩm định hồ sơ các đối tượng hưởng hỗ trợ theo Nghị
quyết số 42/NQ-CP để trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt danh sách hỗ trợ
và cân đối kinh phí để hỗ trợ: Sở Y tế đã ban hành Văn bản số 1249/SYTKHTC ngày 16/6/2020 về việc hướng dẫn chi tiết thực hiện một số chế độ đặc
thù và hồ sơ thanh quyết toán cho từng đối tượng theo Nghị quyết số 37/NQ-CP
trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Ngày 09/9/2020, Bộ Y tế có
Công văn số 4797/BYT/KHTC xin ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Chính phủ
về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 thay thế Nghị
quyết số 37/NQ-CP). Sở Tài chính đã có Công văn số: 1569/STC-QLNS ngày
29/4/2020 về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ người dân gặp
khó khăn do đại dịch Covid-19. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có
nhiều văn bản đôn đốc, rà soát, lập và thẩm định hồ sơ các đối tượng được hỗ
trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, đến ngày 10/9/2020, Sở đã có Công văn số
1262/SLĐTBXH&TE tổng hợp các nhóm đối tượng điều chỉnh hỗ trợ theo NQ
số 42/NQ-CP.
53. Tham mưu kịp thời phân bổ, cấp bổ sung kinh phí từ nguồn kinh
phí Bộ Tài chính cấp đợt 1 cho các đơn vị dự toán; cân đối nguồn kinh phí
để kịp thời hoàn trả các nguồn vốn tạm vay, tạm ứng theo quy định. Chủ trì
đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cân đối, bố trí đủ kinh phí để
thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP và Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính
phủ: Đến nay, Sở Tài chính đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành các Quyết
định số 1490/QĐ-UBND ngày 16/7/2020; số 2041/QĐ-UBND ngày 16/9/2020;
số 2211/QĐ-UBND ngày 09/10/2020; số 2600/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 bổ
sung dự toán kinh phí cho các huyện, thành phố để kịp thời hỗ trợ người dân gặp
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khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong thời gian tới, căn cứ chỉ đạo của UBND
tỉnh, Sở Tài chính sẽ tiếp tục rà soát, tổng hợp, báo cáo theo quy định.
54. Tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị Bộ Công Thương và cấp có
thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm
pháp luật về quản lý phát triển chợ phù hợp với các quy định về đầu tư, xây
dựng, quản lý tài sản công và phù hợp với tình hình mới hiện nay: Tại buổi
làm việc với Bộ Trưởng Bộ Công Thương và các đơn vị thuộc Bộ tại tỉnh Sơn
La ngày 17/07/2020, Sở Công Thương đã kiến nghị nội dung đề nghị xem xét
sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới một số văn bản quy phạm pháp luật về phát
triển và quản lý chợ. Trong thời gian chờ các Nghị định mới thay thế, để tăng
cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư, kinh doanh và khai thác chợ trên địa
bàn tỉnh Sơn La, Sở Công Thương đã xây dựng quy định về phát triển chợ trên
địa bàn tỉnh Sơn La và đã xin ý kiến của Bộ Công Thương, dự kiến trình UBND
tỉnh ban hành trong quý I/2021 để triển khai thực hiện.
55. Ban hành Quy định về quản lý, phát triển chợ trên địa bàn tỉnh với
mục tiêu: (1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong
công tác quản lý, phát triển chợ; (2) Quy định rõ quy trình đầu tư xây dựng
mới hoặc nâng cấp các chợ; (3) Quy định rõ quy trình chuyển đổi hình thức
quản lý, kinh doanh khác thác chợ; (4) Quy định rõ trách nhiệm quản lý của
các cấp và các ngành đối với công tác quản lý chợ trên địa bàn tỉnh: Sở Công
Thương đã xây dựng dự thảo Quyết định và Quy định về phát triển và quản lý chợ
trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xin ý kiến tham gia góp ý của các sở, ngành và UBND
các huyện, thành phố; đã xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công Thương về
việc Ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Sơn La và
sẽ trình UBND tỉnh ban hành trong Quý I năm 2021.
56. Tăng cường công tác kiểm tra quản lý chợ trên địa bàn; rà soát,
đánh giá tình trạng cơ sở hạ tầng, hiệu quả hoạt động của các chợ trên địa
bàn, đề xuất các giải pháp đầu tư, nâng cấp hệ thống chợ theo hướng đẩy
mạnh xã hội hóa, hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả đầu tư, hoạt động các
chợ. Đặc biệt là đối với những chợ xây mới cần phải tham vấn ý kiến của
các hộ tiểu thương, nhân dân địa phương, ý kiến tham gia của các cơ quan
quản lý nhà nước, các đơn vị liên quan về vị trí cũng như quy mô xây dựng
chợ, tránh tình trạng chợ xây xong hoạt động không hiệu quả và gây lãng
phí nguồn lực kinh tế: Sở Công Thương đã triển khai lồng ghép những nội
dung này tại các văn bản: Công văn số 1078/SCT-QLTM&HTQT ngày
16/7/2020; Công văn số 1168/SCT-QLTM&HTQT ngày 31/7/2020 về việc đề
nghị UBND các huyện, thành phố báo cáo tình hình phát triển và quản lý chợ
trên địa bàn tỉnh. Công văn số 1795/SCT-QLTM&HTQT ngày 09/11/2020 về
việc đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý chợ trên
địa bàn. Trong dự thảo Quy định về phát triển và quản lý chợ, Sở Công Thương
cũng tham mưu đưa nội dung đối với những chợ xây mới cần phải tham vấn ý
kiến của các hộ tiểu thương, nhân dân địa phương, ý kiến tham gia của các cơ
quan quản lý nhà nước, các đơn vị liên quan về vị trí cũng như quy mô xây dựng
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chợ, tránh tình trạng chợ xây xong hoạt động không hiệu quả và gây lãng phí
nguồn lực kinh tế.
57. Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức,
ý thức trách nhiệm và kinh nghiệm quản lý, kinh doanh cho các tiểu
thương, doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các chợ trên
địa bàn: Từ ngày 12-14/10/2020 Sở Công Thương đã phối hợp với Vụ Thị
trường trong nước - Bộ Công Thương; Trường cao đẳng Công nghiệp thực
phẩm tổ chức 03 lớp tập huấn nâng cao kiến thức an toàn thực phẩm, kỹ năng
bán hàng cho các hộ kinh doanh tại các chợ và cán bộ của các ban quản lý chơ
trên địa bàn tỉnh Sơn La.
58. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát hệ thống chợ
truyền thống đã đầu tư xây dựng; đánh giá tình trạng cơ sở hạ tầng, hiệu
quả hoạt động của các chợ trên địa bàn, từ đó đề xuất các giải pháp: (1)
Đầu tư, nâng cấp đối với các chợ đã xuống cấp theo hướng đẩy mạnh xã hội
hóa, hiện đại hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa
cháy, hàng hóa đa dạng phong phú, đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh.
Tiếp tục chuyển đổi mô hình quản lý chợ đối với các chợ đủ điều
kiệnchuyển đổi để nâng cao hiệu quả khai thác chợ. (2) Đối với các chợ đã
đầu tư xây dựng, sau khi thực hiện các giải pháp tổchức hoạt động chợ
nhưng vẫn không hiệu quả, đề nghị các địa phương đề xuất phương án
chuyển đổi mục đích sử dụng, tránh lãng phí tài sản nhà nước. (3) Đối với
việc quy hoạch, đầu tư xây dựng mới chợ cần khảo sát đánh giá kỹ nhu cầu
đầu tư, phải tham vấn ý kiến của các hộ tiểu thương, nhân dân địa phương,
ý kiến tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị liên quan về
vị trí cũng như quy mô xây dựng chợ, tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn
kỹ thuật, các quy định đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy
chữa cháy, giao thông thuận lợi,…để các chợ truyền thống khang trang,
sạch đẹp, văn minh đảm bảo khi chợ đi vào hoạt động sẽ thu hút được
người dân vào mua sắm, thu hút được các hộ dân vào họp chợ: Ngày
16/7/2020, Sở Công thương đã có văn bản số 1078/SCT-QLTM&HTQT ngày
16/7/2020; Công văn số 1168/SCT-QLTM&HTQT ngày 31/7/2020 về việc đề
nghị UBND các huyện, thành phố báo cáo tình hình phát triển và quản lý chợ
trên địa bàn tỉnh (đã hoàn thành và có Báo cáo sô 505/BC-SCT ngày 28/20/2020
về việc Báo cáo tình hình phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Sơn La ).
59. Tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, phát
triển chợ trong đó quy định rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cấp, các
ngành trong việc quy hoạch, đầu tư, quản lý và khai thác chợ truyền thống :
Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo Quyết định và Quy định về phát triển và
quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xin ý kiến tham gia góp ý của các sở,
ngành và UBND các huyện, thành phố; đã xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ
Công Thương về việc Ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa
bàn tỉnh Sơn La và sẽ trình UBND tỉnh ban hành trong Quý I năm 2021.

23

60. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý, chấp
hành các quy định của pháp luật trong quản lý chợ đối với UBND các
huyện, thành phố: Sở Công Thương đã làm việc với UBND huyện Mộc Châu
về công tác phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố. Đối với UBND các
huyện, Sở Công Thương đề nghị báo cáo bằng văn bản. Sở Công Thương đã có
báo cáo đã Báo cáo sô 505/BC-SCT ngày 28/20/2020 về việc Báo cáo tình hình
phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Sơn La.
61. Phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các cấp tăng cường
công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và
kinh nghiệm quản lý, kinh doanh cho các tiểu thương theo hướng hiện đại.
Hướng dẫn các tiểu thương đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, các
phương tiện kinh doanh thương mại điện tử kết hợp với kinh doanh truyền
thống, phát huy thế mạnh của chợ truyền thống, nâng cao tính văn minh
giao thương thương mạitại các chợ, tăng sức cạnh tranh của chợ truyền
thống so với các hình thức thương mại hiện đại: Sở Công Thương đã phối
hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai thường xuyên các hoạt động
như: Chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Chương trình
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Tập huấn văn minh thương mại (bán hàng
Việt); Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Sơn La hàng năm và giai
đoạn 2021-2025; lồng ghép với các hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh và
các huyện, thành phố.
62. Nghiên cứu và đề xuất triển khai thí điểm cải tạo, nâng cấp chợ
tại trung tâm huyện, thành phố theo hướng kết hợp: vừa có các hoạt động
kinh doanh chợ truyền thống, vừa bố trí các hạng mục dịch vụ thương mại
hiện đại, kết hợp dịch khác để tạo sự thuận lợi trong mua sắm và thu hút
được người tiêu dùng: Triển khai thực hiện nội dung này, tại Công văn số
1795/SCT-QLTM&HTQT ngày 09/11/2020, Sở Công Thương đã đề nghị
UBND các huyện, thành phố rà soát kế hoạch đầu tư xây mới, sửa chữa các chợ
trên địa bàn năm 2021 và những năm tiếp theo. Nhất là nghiên cứu và đề xuất
triển khai thí điểm cải tạo, nâng cấp chợ tại trung tâm huyện, thành phố theo
hướng kết hợp: vừa có các hoạt động kinh doanh chợ truyền thống, vừa bố trí
các hạng mục dịch vụ thương mại hiện đại, kết hợp dịch khác để tạo sự thuận lợi
trong mua sắm và thu hút được người tiêu dùng. Tạo điều kiện cho các doanh
nghiệp khảo sát, nghiên cứu để đề xuất phương án đầu tư xây dựng chợ truyền
thống tại trung tâm các huyện, thành phố theo hướng kết hợp giữa truyền thống
và hiện đại; ngày 31/10/2020, Sở Công Thương đã tham gia với đoàn công tác
do Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì làm việc với huyện Yên Châu để bàn đầu tư,
xây dựng chợ thị trấn huyện Yên Châu theo hướng văn minh, hiện đại.
63. Tăng cường công tác quản lý thị trường, đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm, nguồn gốc hàng hóa, phòng cháy nổ tại các chợ truyền thống
Sở Công Thương đã ban hành văn bản Công văn số 1795/SCTQLTM&HTQT ngày 09/11/2020 về việc đề nghị UBND các huyện, thành phố
tăng cường công tác quản lý thị trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,
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nguồn gốc hàng hóa, phòng chống cháy nỗ tại các chợ truyền thống. Nhằm triển
khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của ngành và nhất là công tác đảm bảo
vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống, Sở Công Thương đã ban
hàn Kế hoạch số 98/KH-SCT ngày 18/9/2020 về việc Thực hiện hoạt động Dự
án an toàn thực phẩm thuộc Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số (trong đó bao
gồm cả công tác kiểm tra và lấy mẫu để kiểm tra); Kế hoạch số 108/KH-SCT
ngày 09/10/2020 về việc Tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm
pháp luật về an toàn thực phẩm.
64. Chủ trì đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề
án chuyển đổi hình thức quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn
tỉnh: Sở Công Thương ban hành văn bản số 1795/SCT-QLTM&HTQT ngày
09/11/2020 đề nghị UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá điều kiện của
các chợ và đề xuất danh sách các chợ đủ điều kiện chuyển đổi mô hình quản lý
để xem xét thực hiện chuyển đổi theo quy định. Sở Công Thương tiếp tục đề
nghị Bộ Công Thương có văn bản hướng dẫn cụ thể về chuyển đổi hình thức,
quản lý, kinh doanh khai thác chợ, đảm bảo việc chuyển đổi tuân thủ đúng các
quy định của nhà nước, khuyến khích được các tổ chức, cá nhân tham gia.
65. Tăng cường vai trò, trách nhiệm quản lý chợ trên địa bàn: Các
chợ đã ban hành quy chế hoạt động và tuân thủ theo quy chế hoạt động đảm bảo
vệ sinh môi trường, công an an ninh trật tự và phòng chát nổ tại từng khu chợ.
UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thường xuyên chỉ đạo BQL chợ
tăng cường công tác quản lý tại các chợ đối với hoạt động kinh doanh, phòng
chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm.
66. Bố trí nguồn vốn để sớm thực hiện dự án sắp xếp dân cư bản Suối
Sát, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên: Dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 269/NQ-HĐND ngày
29/4/2021 của HĐND tỉnh về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021-2025.
67. Tăng cường công tác giám sát sau cấp Quyết định chủ trương đầu
tư, sau đầu tư, công tác thanh, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất đai
để tháo gỡ khó khăn vướng mắc kịp thời cho các dự án đầu tư và xử lý
nghiêm các dự án, của Nhà đầu tư vị phạm quy trình đầu tư, xây dựng, đất
đai, môi trường. Kiên quyết thu hồi các dự án không hiệu quả: Sở Kế hoạch
và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 47/QĐ-SKHĐT ngày 31/3/2020 Thành lập
Tổ tư vấn hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai các dự án sau cấp
chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, triển khai kiểm tra các dự án sau
cấp chủ trương đầu tư trên địa bàn 12 huyện, thành phố. Chủ trì tham mưu trình
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 về quy
chế phối hợp giữa các cơ quan trong thẩm định, quản lý và giám sát đối với các
dự án thu hút đầu tư. Thực hiện rà soát tổng thể các dự án đã được cấp chủ
trương đầu tư trên địa bàn từ năm 2017 đến nay, trên cơ sở đó xác định các dự
án chậm tiến độ đề xuất thu hồi và dự án chậm tiến độ do vướng mắc trong triển
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khai thủ tục đầu tư để có phương án hỗ trợ tháo gỡ trong kế hoạch năm 2021
(Báo cáo số 412/BC-SKHĐT ngày 18/6/2021).
68. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, đối thoại với doanh
nghiệp (hàng quý), để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc
trong sản xuất kinh doanh và các cơ chế chính sách có liên quan đến nghĩa
vụ thuế của người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế thực
hiện nghĩa vụ với nhà nước: UBND tỉnh đã có Văn bản số 1677/UBND-TH
v/v đôn đốc các đơn vị giải quyết các khó khăn vướng mắc và báo cáo hàng
tháng trước ngày 28 để năm và kịp thời tháo gỡ. Đến thời điểm 30/5/2021, có
tổng số 34 kiến nghị: đã giải quyết dứt điểm 06/34 kiến nghị; Còn lại 28 kiến
nghị, trong đó: 27/34 kiến nghị đang giải quyết (02 kiến nghị đề xuất thuộc thẩm
quyền giải quyết của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương); 01/34 kiến nghị chưa
có văn bản trả lời. Kiến nghị mới trong Quý II/2021 là 7 kiến nghị. Đến
30/6/2021 có Tổng số 35 kiến nghị: có 03 kiến nghị đã giải quyết dứt điểm; Còn
lại 28 kiến nghị đang giải quyết (trong đó: 02 kiến nghị đề xuất thuộc thẩm
quyền giải quyết của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương); 04 kiến nghị mới chưa
có văn bản trả lời.
69. Chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể việc chi trả tiền bảo
hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với xe gắn máy, đơn giản hóa thủ tục
để nhân dân dễ dàng thực hiện: Sở Tài chính đã có Công văn số 2412/STCTCDN ngày 02/7/2021 đề nghị các Doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai
bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trên địa bàn tỉnh, triển
khai thực hiện Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 của Bộ Tài chính,
đảm bảo đơn giản hóa thủ tục để nhân dân dễ dàng thực hiện.
70. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo: Nghiên cứu, xây dựng quy định
về việc thực hiện chế độ phụ cấp độc hại đối với nhân viên thiết bị trường
học. Lý do: Đây cũng là ngành nghề làm việc trong môi trường độc hại, ảnh
hưởng trực tiếp đến sức khỏe: Hiện nay, nhân viên thiết bị thí nghiệm tại các
cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các
huyện/thành phố đang được hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm theo quy định tại
Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực
hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức
(quy định các mức phụ cấp độc hại và đối tượng được hưởng tại Chương II,
khoản 2, tiết a quy định: Mức 1, hệ số 0,1 áp dụng đối với cán bộ, công chức,
viên chức làm việc trực tiếp ở nơi có một trong các yếu tố độc hại, nguy hiểm
sau "Tiếp xúc trực tiếp với chất độc, khí độc, bụi độc, làm việc ở môi trường dễ
bị lây nhiễm, mắc bệnh truyền nhiễm").
71. Giao Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư,
Lao động thương binh và xã hội, Cục thuế tỉnh rà soát các doanh nghiệp
sản xuất kinh doanh nhưng chưa kê khai hoặc chưa đầy đủ bảo hiểm xã hội
của người lao động, có giải pháp chấn chỉnh kịp thời. Bảo hiểm xã hội tỉnh
phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát các nhóm đối tượng thuộc
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bảo hiểm tự nguyện, đề xuất các giải pháp hỗ trợ, tư vấn nâng cao tỷ lệ
người tham gia
Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã phối hợp với Cục thuế tỉnh, Bưu điện tỉnh,
UBND các huyện, thành phố triển khai Công văn số 3045/BHXH-BT ngày
20/8/2019 của BHXH Việt Nam về rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham
gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN. Trong năm 2020, BHXH tỉnh đã
khai thác dữ liệu để rà soát 161 đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT với 1.182
lao động, 142 đơn vị đã tham gia BHXH nhưng chưa đầy đủ với 1.998 lao động.
Năm 2021, BHXH tỉnh tiếp tục khai thác dữ liệu quyết toán thuế và
Q1/2021 đã rà soát 124 đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT với 530 lao động,
429 đơn vị đã tham gia BHXH nhưng chưa đầy đủ với 4.979 lao động.
Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Sở kế hoạch và đầu tư báo cáo tình
hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2020
theo Công văn số 211/SKHĐT-ĐKKD ngày 05/02/2021. Trên cơ sở danh sách
các đơn vị mới thành lập năm 2020 của Sở Kế hoạch và đầu tư, Bảo hiểm xã hội
đã triển khai rà soát và khai thác bằng cách gửi thông báo đôn đốc các đơn vị
đăng ký tham gia BHXH, BHYT cho người lao động theo quy định.
72. Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm
minh đối với các vi phạm về lĩnh vực môi trưởng có quy mô diện rộng ảnh
hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân, nhất là khu công nghiệp, cơ sở
chế biến cà phê, cao su, chăn nuôi, khu dân cư: Ban Giám đốc Công an tỉnh
đã chỉ đạo Lực lượng Cảnh sát môi trường Công an toàn tỉnh tập trung triển khai
thực hiện, kết quả riêng quý I/2021 đã phát hiện 139 vụ, 138 đối tượng vi phạm
pháp luật về môi trường (tăng 52 vụ, 51 đối tượng so với cùng kỳ năm 2020), đã
xử lý hành chính 137 vụ, 136 đối tượng, phạt tiền 580,32 triệu đồng; khởi tố 02
vụ, 02 bị can. Tập trung đấu tranh và xử lý nghiêm minh đối với các vi phạm về
lĩnh vực môi tường có quy mô diện rộng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của
nhân dân, nhất là khu công nghiệp, cơ sở chế biến cà phê, cao su, chăn nuôi, khu
dân cư. Kết quả đã phát hiện, xử lý 25 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh lực môi
trường, đô thị, phạt tiền 213.000.000đ (hai trăm mười ba triệu đồng).
73. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực
hiện Nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh quy
định mức hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến,
tiết kiệm, phát huy hiệu quả: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND
các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan đã tuyên truyền, phổ biến nội
dung Nghị quyết số 127/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Quy
định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết
kiệm nước trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày
16/01/2020 của UBND tỉnh Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số
127/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ
phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên
địa bàn tỉnh Sơn La; Hướng dẫn số 3640/HD-SNN ngày 04/12/2020 của Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Nghị quyết số 127/2019/NQ-
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HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh. UBND các huyện, thành phố đã xây
dựng dự toán kinh phí triển khai thực hiện Nghị quyết số 127/2019/NQ-HĐND
trên địa bàn địa phương quản lý năm 2021 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn tổng hợp. Ngày 03/02/2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
ban hành Công văn số 510/SNN-KHTC Về việc đề nghị tăng cường công tác
tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 127/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019
của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng
và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.
74. Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn đặc biệt là đối
với diện tích đất các Công ty nông, lâm nghiệp được bàn giao lại, hạn chế
tối đa việc xảy ra các vụ vi phạm về sử dụng đất trên địa bàn: UBND các
huyện, thành phố đã có chỉ đạo đồng thời có các giải pháp tăng cường công tác
quản lý đất đai trên địa bàn đặc biệt là đối với diện tích đất các Công ty nông,
lâm nghiệp được bàn giao lại, hạn chế tối đa việc xảy ra các vụ vi phạm về sử
dụng đất trên địa bàn.
75. Tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể kết quả triển khai thực hiện
công tác phát triển du lịch của tỉnh trong giai đoạn 2015-2020, trong đó có
việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về quy
hoạch và cơ chế, chính sách phát triển du lịch, phân tích rõ tồn tại, hạn chế
và nguyên nhân chủ quan, khách quan; trên cơ sở đó đề xuất ban hành cơ
chế, chính sách phát triển du lịch của tỉnh giai đoạn 2021-2025, trong đó
quan tâm đến chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực du lịch để phù hợp
với định hướng phát triển du lịch trong giai đoạn mới; chính sách hỗ trợ
doanh nghiệp khởi nghiệp kinh doanh du lịch; chính sách hỗ trợ phát triển
du lịch cộng đồng: Tỉnh đã triển khai công tác tổng kết công tác phát triển du
lịch của tỉnh trong giai đoạn 2015-2020, như: Báo cáo số 718-BC/TU ngày
25/5/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 01/4/2013
của Ban Thường vụ tỉnh ủy về phát triển du lịch đến năm 2020 tầm nhìn đến
năm 2030; đưa chỉ tiêu phát triển Du lịch vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
lần thứ XV (trong đó xác định Du lịch là một trong 9 nhiệm vụ trọng tâm thực
hiện Nghị quyết Đại hội theo Nghị quyết số 15-NQ/ĐH ngày 24/9/2020). Tỉnh
ủy đã ban hành kết luận số 94-KL/TU ngày 23/01/2021 về Phát triển du lịch tỉnh
Sơn La đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. UBND tỉnh ban hành kế
hoạch số 86/KH-UBND ngày 30/3/2021 về thực hiện kết luận số 94-KL/TU
ngày 23/01/2021 về "Phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025 và định hướng
đến năm 2030".
II. Ý kiến, kiến nghị của cử tri UBND tỉnh chưa giải quyết dứt điểm
cần tiếp tục chỉ đạo giải quyết trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ
1. Xem xét, nâng mức khoán kinh phí hoạt động và mức bồi dưỡng
đối với những người trực tiếp tham gia vào công việc của bản, thôn, xóm
theo Nghị quyết số 120/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh về
quy định mức phụ cấp, bồi dưỡng kiêm nhiệm, hỗ trợ đối với những người
hoạt động không chuyên trách, mức khoán kinh phí hoạt động và mức bồi
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dưỡng đối với người trực tiếp tham gia vào công việc của bản, thôn, xóm
(Hiện nay thực hiện 02 nội dung mức khoán kinh phí hoạt động và m ức bồi
dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia vào công việc của bản, thôn,
xóm là quá ít, chưa tương xứng nhiệm vụ, công việc, chưa khuyến khích
được cán bộ tham gia, nên rất khó khăn trong công tác hoạt động của bản)
Ngày 30/10/2020, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 141/2020/NQHĐND quy định về mức phụ cấp, trợ cấp đối với lực lượng dân quân trên địa
bàn tỉnh (trong đó, đã điều chỉnh mức phụ cấp đối với Thôn (bản) đội trưởng là
745.000 đồng/người/tháng). Ngày 18/01/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị
quyết số 147/2021/NQ-HĐND quy định số lượng, mức hỗ trợ kinh phí đối với
Công an viên ở bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố thuộc xã và thị trấn trên địa
bàn tỉnh Sơn La. Khi thực hiện 02 nghị quyết này thì các chức danh Công an
viên, Bản đội trưởng sẽ được hưởng mức phụ cấp, hố trợ hàng tháng, không còn
hưởng mức mức bồi dưỡng 30.000đ/buổi từ quỹ khoán phụ cấp của bản; nguồn
kinh phí chi cho người tham gia công việc của bản sẽ được tăng lên. Trong
tháng 7/2021, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tổ chức Sơ
kết việc thực hiện Nghị quyết số 119, 120/2019/NQ-HĐND. Qua việc sơ kết,
đánh giá sẽ xem xét đến sự cần thiết phải sửa đổi các nghị quyết trên.
2. Xem xét tổng kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 119/2019/NQHĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh Sơn La để đánh giá tổng kết việc
thực hiện Nghị quyết và điều chỉnh mức phụ cấp đối với từng chức danh;
tổng số lượng và mức hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên
trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở
cấp xã trên địa bàn tỉnh. Do mức phụ cấp hiện tại quá thấp đề nghị được
điều chỉnh nâng lên cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thị trấn đảm
bảo phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cũng như mức sống
hiện nay: Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-PC ngày 10/4/2020 của Ban Pháp
chế, Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập đoàn giám sát định kỳ việc thực
hiện Nghị quyết số 119/2019/NQ-HĐND, Nghị quyết số 120/2019/NQ-HĐND
ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh; Công văn số 2124/UBND-NC ngày
08/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 119, 120/2019/NQHĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh. Hàng tháng, quý, cuối năm, Sở Nội vụ
đã tổng hợp đánh giá kết quả triển khai thực hiện; những vướng mắc, tồn tại, hạn
chế Nghị quyết số 119, 120/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh
để kịp thời phối hợp với các đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, hướng
dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện
các Nghị quyết. Trong thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn
vị có liên quan: (1) Tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể việc triển khai thực hiện
Nghị quyết; (2) Kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng
dẫn; tham mưu cho UBND, HĐND tỉnh tháo gỡ những khó khăn vướng mắc
phát sinh (nếu có); (3) Kiến nghị với các bộ, ngành có liên quan tiếp tục hướng
dẫn các nội dung liên quan đến Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019
của Chính phủ còn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó, tham
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mưu cho UBND tỉnh việc xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 120/2019/NQHĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh.
3. Chỉ đạo Sở Nội vụ xem xét sửa đổi hướng dẫn thực hiện nghị quyết
số 120/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 quy định về mức phụ cấp, bồi
dưỡng kiêm nhiệm, hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách;
mức khoán kinh phí hoạt động và mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp
tham gia vào công việc của bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố (sau đây gọi
chung là bản) trên địa bàn tỉnh, vì theo hướng dẫn số 2218/HD-SNV ngày
27/12/2019 và hướng dẫn số 449/HD-SNV ngày 10/3/2020 của Sở Nội Vụ,
quy trình thanh quyết toán số tiền bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham
gia vào công việc của bản 30.000 đồng/1 buổi rất rườm rà đòi hỏi cấp bản
phải xây dựng dự trù kinh phí, kế hoạch, bảng chấm công hằng tháng,
trong khi cấp bản không có máy tính và việc sử dụng máy tính rất hạn chế.
Vì vậy, đề nghị xem xét sửa đổi theo hướng đơn giản hóa các thủ tục để phù
hợp với điều kiện thực tiễn tại các địa phương: Sở Nội vụ đã ban hành Công
văn số 2467/SNV-XDCQ&CTTT ngày 31/12/2020 về việc đề nghị phối hợp
giải quyết kiến nghị của cử tri gửi Sở Tài chính đề nghị hướng dẫn nội dung này.
Sở Tài chính đang tổng hợp vướng mắc cụ thể của các huyện, thành phố để có
hướng dẫn bổ sung cho phù hợp (Công văn số 85/STC-QLNS ngày 08/01/2021
của Sở Tài chính). Sở Tài chính đã có Công văn số 510/STC-QLNS ngày
05/02/2021 hướng dẫn rà soát, xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh,
quyết toán kinh phí thực hiện Nghị quyết 120/2019/NQ-HĐND.
4. Tăng định mức chi thường xuyên cho UBND cấp xã để đảm bảo
thực hiện chế độ công tác phí, do địa bàn xã rộng phải đi công tác xa do vậy
kinh phí được cấp theo mức hiện tại không đủ để chi theo thực tế: Hiện nay,
Sở Tài chính đang triển khai xây dựng thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy
định định mức chi thường xuyên ngân sách tỉnh giai đoạn 2022 - 2025; trong
thời gian tới, Sở Tài chính tiếp tục hoàn thiện dự thảo, xin ý kiến tham gia của
các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố để tổng hợp trình cấp có thẩm
quyền xem xét, phê duyệt, đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và
tình hình thực tiễn của địa phương.
5. Đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính có phương án sắp xếp
việc làm hoặc tiếp tục kéo dài thời gian công tác trước khi hết thời gian hợp
đồng cho đội viên đề án 500 theo Quyết định 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013
của Thủ tướng Chính phủvề phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức
trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn
2013 - 2020, để các tri thức trẻ tiếp tục được cống hiến góp phần phát triển
nông thôn, miền núi: UBND tỉnh đã có chỉ đạo tại các văn bản số 2482/UBNDNC ngày 05/8/2020 và 3915/UBND-NC ngày 15/12/2020 về tiếp tục ký hợp
đồng đội viên Đề án 500 đến khi có văn bản chỉ đạo tiếp theo của Thủ tướng
Chính phủ. Hiện nay Bộ Nội vụ đang trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến về
phương án bố trí sắp xếp đội viên Đề án 500 khi kết thúc Đề án (Hiện nay Thủ
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tướng chưa có ý kiến). Sau khi có văn bản chỉ đạo của Thủ tướng, UBND tỉnh sẽ
có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định.
6. Sửa đổi Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 về phân
cấp quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự
nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La, quy định số lượng cấp phó đơn vị
sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND cấp huyện theo hướng: Các trường
TH&THCS (sáp nhập) được bố trí ít nhất 03 cấp phó, trong đó 02 người
phụ trách bậc tiểu học. Hiện nay, những trường có từ 30 đến dưới 70 biên
chế chỉ được bố trí 02 cấp phó (mỗi bậc học 01 người) không đáp ứng được
yêu cầu quản lý vì bậc tiểu học có số lượng học sinh lớn, học 2 buổi/ngày và
tổ chức cho học sinh ăn bán trú: Ngày 24/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã
ban hành Công văn số 496/UBND-NC giao cơ quan chủ trì xây dựng văn bản
quy phạm pháp luật. Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 684/SNVTCBC&TCPCP ngày 13/4/2021 gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo
Quyết định của UBND tỉnh ban hành kèm theo phân cấp quản lý tổ chức bộ
máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn
tỉnh. Trong thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành
Quyết định thay thế Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 về phân
cấp quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp
công lập trên địa bàn tỉnh.
7. Xem xét việc bố trí, sắp xếp Bí thư kiêm Trưởng bản, Tiểu khu
trưởng, tổ trưởng tổ dân phố theo hướng khuyến khích chứ không quy định
bắt buộc Bí thư đồng thời là tiểu khu trưởng: Theo Kết luận số 1037-KL/TU
ngày 12/5/2020 của Ban Thườngvụ tỉnh ủy về chủ trương bố trí bí thư chi bộ
đồng thời là trưởng bản, tiểu khu trưởng, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.
Việc thực hiện chủ trương này có lộ trình phù hợp trong nhiệm kỳ 2020-2023,
phấn đấu cơ bản hoàn thành vàonăm 2023. Ban Tổ chức tỉnh ủy đã ban hành
Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU ngày 03/8/2020 về việc hướng dẫn một số nội
dung về chủ trương bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, tiểu khu trưởng,
tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Sở Nội vụ cũng đã ban hành Hướng dẫn
số 1806/HD-SNV ngày 23/9/2020. Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 36-KH/TU
ngày 06/4/2021 về việc sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận 1037-KL/TU. Trong
đó, giao giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Kết luận
1037-KL/TU. Ngày 14/6/2021, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã báo cáo Ban
Thường vụ tỉnh ủy cho chủ trương thực hiện tại Văn bản số 170-BC/BCSĐ.
8. Xem xét trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số
120/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh, theo hướng: Tăng
mức phụ cấp bồi dưỡng kiêm nhiệm, hỗ trợ đối với người hoạt động không
chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động và mức bồi dưỡng đối với
người trực tiếp tham gia vào công việc của bản: Ngày 30/10/2020, HĐND tỉnh
đã ban hành Nghị quyết số 141/2020/NQ-HĐND quy định về mức phụ cấp, trợ
cấp đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh (trong đó, đã điều chỉnh mức phụ
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cấp đối với Thôn (bản) đội trưởng là 745.000 đồng/người/tháng ). Ngày
18/01/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 147/2021/NQ-HĐND quy
định số lượng, mức hỗ trợ kinh phí đối với Công an viên ở bản, thôn, xóm, tiểu
khu, tổ dân phố thuộc xã và thị trấn trên địa bàn tỉnh. Như vậy, khi triển khai 02
Nghị quyết trên các chức danh Công an viên, Bản đội trưởng sẽ được mức phụ
cấp, hỗ trợ hàng tháng và không hưởng mức hỗ trợ theo Nghị quyết
120/2019/NQ-HĐND nữa. Do đó, những chức danh tham gia công việc khác của
bản nếu tham gia nhiều buổi sẽ được hưởng tổng mức mức bồi dưỡng/tháng cao
hơn. Trong tháng 7/2021, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Ban Pháp chế, HĐND tỉnh
tổ chức Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 119, 120/2019/NQ-HĐND. Qua việc
sơ kết, đánh giá sẽ xem xét đến sự cần thiết phải sửa đổi các nghị quyết trên.
9. Xem xét trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số
120/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh, theo hướng: (1)
Nâng mức phụ cấp hoặc giữ nguyên mức phụ cấp bao gồm hỗ trợ tất cả các
chức danh theo Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 c ủa HĐND
tỉnh Sơn La (Do hiện nay, chế độ phụ cấp cho một số chức danh của bản,
tiểu khu theo Nghị quyết số 120/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND
tỉnh Sơn La là quá thấp dẫn đến hoạt động không hi ệu quả làm ảnh hưởng
đến việc thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở). (2) Đơn giản thủ tục thanh toán phụ
cấp, bồi dưỡng kiêm nhiệm, hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên
trách theo Nghị quyết số 120/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (các thủ tục
hiện tại như: Phiếu giao việc, bảng chấm công... rất khó thực hiện ở các
bản, tiểu khu). (3) Chi trả hỗ trợ theo tháng cho Công an viên và Bản đội
trưởng. (4) Một số bản rất khó bố trí Bí thư Chi bộ, Trưởng bản, Trưởng
ban công tác Mặt trận bản và các đồng chí là Chi ủy viên Chi bộ kiêm
nhiệm các chức danh: Bí thư Đoàn thanh niên, Nhân viên y tế, Hội Cựu
chiến binh, Hội người cao tuổi với lý do không có đồng chí nào đáp ứng
được tiêu chuẩn các chức danh trên (quá tuổi đoàn, không có chuyên m ôn y
tế, chưa qua quân ngũ, tuổi chưa cao), đề nghị UBND tỉnh xem xét có hướng
giải quyết: Ngày 30/10/2020, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số
141/2020/NQ-HĐND quy định về mức phụ cấp, trợ cấp đối với lực lượng dân
quân trên địa bàn tỉnh (trong đó, đã điều chỉnh mức phụ cấp đối với Thôn (bản)
đội trưởng là 745.000 đồng/người/tháng). Ngày 18/01/2021, HĐND tỉnh đã ban
hành Nghị quyết số 147/2021/NQ-HĐND quy định số lượng, mức hỗ trợ kinh
phí đối với Công an viên ở bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố thuộc xã và thị
trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La. Thủ tục thanh toán phụ cấp, bồi dưỡng kiêm
nhiệm, hỗ trợ đối với người không chuyên trách thực hiện theo quy định tại mục
2.2 hướng dẫn 449/HD-SNV ngày 10/3/2020 của Sở Nội vụ (hiện nay, Sở Tài
chính đã có văn bản hướng dẫn rà soát, xử lý khó khăn, vướng mắc trong công
tác thanh, quyết toán kinh phí thực hiện Nghị quyết 120/2019/NQ-HĐND tại
Văn bản số 510/STC-QLNS ngày 05/02/2021). Việc khuyến khích kiêm nhiệm
các chức danh Bí thư Chi bộ, Trưởng bản, Trưởng ban công tác Mặt trận bản,
Phó Bí thư, Chi ủy viên kiêm nhệm thêm các nhiệm vụ khác như: Bí thư Đoàn
thanh niên, Nhân viên y tế, Hội Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi… nhằm
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mục đích giảm số lượng người làm, tăng mức thu nhập thêm cho người hoạt
động không chuyên trách ở bản. Tuy nhiên, việc kiêm nhiệm phải căn cứ vào
tình hình cụ thể của từng bản để thực hiện cho phù hợp.
10. Tổ chức nghiên cứu, rà soát các quy định của Luật Đấu giá tài sản
năm 2016 và các quy định của pháp luật hiện hành để xây dựng quy chế
đấu giá đất phù hợp: Yêu cầu Sở Tư pháp khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện
dự thảo văn bản của UBND tỉnh kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường
nghiên cứu, ban hành Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLTBTNMT-BTP ngày 04/4/215 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Tài chính
nghiên cứu ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 332/2016/TT-BTC;
Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016, gửi xin ý kiến tham gia của Sở
Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính để xây dựng quy chế đấu giá đất phù
hợp, hoàn thành trong tháng 5/2021.
11. Nghiên cứu, báo cáo đánh giá tác động và khả năng cân đối ngân
sách địa phương để đề xuất về việc ban hành cơ chế hỗ trợ tham gia bảo
hiểm xã hội tự nguyện (chỉ đề xuất ban hành chính sách đặc thù của địa
phương khi bảo đảm cân đổi được nguồn kinh phí thực hiện): Ngày 25/5/2021,
Sở Lao động thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm
xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tư vấn về việc đề xuất giải pháp hỗ trợ người Lao
động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2021-2025; Sở Tài chính đã
nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo chính sách. Trong thời gian tới, căn cứ ý
kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành
tham mưu trình UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ từ ngân
sách địa phương mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo đề xuất của Bảo hiểm
xã hội tỉnh phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương.
12. Chỉ đạo rà soát, xem xét thực hiện chế độ trợ cấp mất việc làm đối
với khuyến nông viên xã theo quy định tại Điều 47 Bộ luật Lao động năm
2019: Đến thời điểm tổng hợp, tổng số khuyến nông viên trên địa bàn tỉnh bị
mất việc làm là 219 người (trên địa bàn của 165/204 xã, phường). Đây đều là
các trường hợp có hợp đồng không xác định thời hạn. Số lao động đã thanh lý
hợp đồng là 219/219 người. Số khuyến nông viên được chi trả chế độ trợ cấp
mất việc (01 người, huyện Mộc Châu). Số khuyến nông viên hưởng chế độ một
lần (04 người, huyện Vân Hồ). Số khuyến nông viên hưởng chế độ thất nghiệp là
203/219 người. Tổng số khuyến nông viên chưa được chi trả chế độ trợ cấp mất
việc làm là 203 người.
13. Thẩm định, xác định giá trị còn lại của tài sản đối với hệ thống
thiết bị máy móc và đường dây thuộc nhà máy thủy điện để thực hiện các
biện pháp quản lý, đấu giá, thanh lý tài sản đảm bảo theo Luật quản lý, sử
dụng tài sản công năm 2017; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017
của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng
tài sản công; Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ
Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
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Sở Tài chính đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn,
Sở Công thương rà soát, xác định chủ sở hữu của tài sản công trình thủy lợi,
thủy điện Nậm Công huyện Sông Mã có nguồn gốc đầu tư từ ngân sách được
giao cho Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La
quản lý, sử dụng. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính xác định thẩm quyền, trách nhiệm
của các sở, ngành trong việc xử lý tài sản nêu trên.
14. Tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham
mưu cho UBND tỉnh thực hiện phân cấp, giao quản lý, sử dụng và khai thác
tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi theo đúng quy định của pháp luật: UBND
tỉnh đã giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan
liên quan trong việc nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh để thực hiện quản lý
hiệu quả tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi theo đúng quy định của pháp luật. Hiện
nay các cơ quan liên quan đang triển khai thực hiện. Trong thời gian tới tiếp tục
chỉ đạo, đôn đốc Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai
thực hiện các nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh quản lý hiệu quả tài sản kết
cấu hạ tầng thuỷ lợi theo đúng quy định của pháp luật, trong đó tập trung vào
nhiệm vụ ban hành và tổ chức triển khai thực hiện: Kế hoạch quản lý, khai thác
các công trình thủy lợi; duy tu, sửa chữa nâng cấp công trình thủy lợi trên địa bàn
tỉnh; Giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quy định
đặt hàng đối với nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi.
15. Sớm đề xuất giải pháp để thực hiện quản lý hiệu quả tài sản kết
cấu hạ tầng thuỷ lợi đã tính thành phần vốn nhà nước tại Công ty TNHH
Một thành viên quản lý khai thác thuỷ lợi Sơn La theo đúng quy định của
pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh
doanh tại doanh nghiệp, pháp luật chuyên ngành về thuỷ lợi và pháp luật
có liên quan: UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu thực hiện quản lý
hiệu quả tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi đã tính thành phần vốn nhà nước tại
Công ty TNHH Một thành viên quản lý khai thác thuỷ lợi Sơn La theo đúng quy
định của pháp luật. Hiện nay các cơ quan liên quan đang triển khai thực hiện.
16. Tham mưu với UBND tỉnh tiếp tục trao đổi, làm việc trực tiếp với
Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường để sớm ban hành hướng dẫn
việc lập phương án sử dụng đất đối với phần diện tích đất các Công ty
nông, lâm nghiệp bàn giao lại cho địa phương quản lý theo quy định: Ngày
18/8/2020, Bộ Tài chính đã có Công văn số 9952/BTC-QLSC trả lời Công văn
số 1719/UBND-KT ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh Sơn La về giải quyết vướng
mắc đối với đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường có liên quan đến Nghị
định số 167/2017/NĐ-CP (theo trả lời của Bộ Tài chính tại văn bản trên: Hiện
nay, Bộ Tài chính đang phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện báo cáo
Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số
167/2017/NĐ-CP; trong đó có đề xuất phương án xử lý đối với trường hợp như
Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nêu tại Công văn số 1719/UBND -KT ngày
03/6/2020. Trường hợp Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 167/2017/NĐ-
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CP có nội dung liên quan đến xử lý các vướng mắc nêu trên, đề nghị Ủy ban
nhân dân tỉnh Sơn La nghiên cứu Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số
167/2017/NĐ-CP (sau khi được Chính phủ ban hành) để thực hiện việc sắp xếp
lại, xử lý nhà đất đúng quy định). Ngày 18/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi
trường có Công văn số 3959/STNMT-ĐĐ&ĐĐBĐ gửi UBND các huyện thành
phố thực hiện, theo đó: đối với nội dung này, Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn
UBND các huyện thực hiện lập phương án sử dụng đất đối với phần diện tích
đất các Công ty nông, lâm nghiệp đã bàn giao cho địa phương quản lý.
17. Không sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học
sinh cho việc mua sắm hoặc hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, sửa chữa trường
lớp theo quy định tại Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và
Đào tạo. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu
sau Đại hội cha mẹ học sinh của trường, của lớp: Sở Giáo dục và Đào tạo ban
hành Công văn số 22/SGDĐT-TTr ngày 07/01/2021 về việc chấn chỉnh và thực
hiện nghiêm các khoản thu, chi ngoài ngân sách nhà nước trong các đơn vị giáo
dục, cơ sở trường học trên địa bàn tỉnh; phối hợp với chặt chẽ với UBND huyện,
thành phố, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở trường học
trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước, chỉ đạo của Bộ
Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh về vận động tài trợ, thực hiện các khoản thu,
đóng góp đối với các cơ sở giáo dục công lập theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ
Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh. Sáu tháng đầu năm
2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức 05 cuộc thanh tra, kiểm tra thực hiện
chế độ chính sách học sinh gắn với thanh tra, kiểm tra thực hiện các khoản thu
trong trường học trên địa bàn tỉnh.
18. Yêu cầu các cơ sở giáo dục không huy động dưới bất kì hình thức
nào về khoản tiền mua sắm trang thiết bị dạy học cho lớp, cho trường mang
tính chất xã hội hóa, như mua thiết bị công nghệ thông tin, máy chiếu, máy
điều hòa nhiệt độ: Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 22/SGDĐTTTr ngày 07/01/2021 về việc chấn chỉnh và thực hiện nghiêm các khoản thu, chi
ngoài ngân sách nhà nước trong các đơn vị giáo dục, cơ sở trường học trên địa
bàn tỉnh; phối hợp với chặt chẽ với UBND huyện, thành phố, chỉ đạo, hướng dẫn
các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm túc
các quy định của nhà nước, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh về
vận động tài trợ, thực hiện các khoản thu, đóng góp đối với các cơ sở giáo d ục
công lập theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh,
Thường trực HĐND tỉnh. Sáu tháng đầu năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ
chức 05 cuộc thanh tra, kiểm tra thực hiện chế độ chính sách học sinh gắn với
thanh tra, kiểm tra thực hiện các khoản thu trong trường học trên địa bàn tỉnh.
19. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm người đứng đầu
cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm trong thu chi các khoản đóng góp không
đúng quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 22/SGDĐT-TTr
ngày 07/01/2021 về việc chấn chỉnh và thực hiện nghiêm các khoản thu, chi ngoài
ngân sách nhà nước trong các đơn vị giáo dục, cơ sở trường học trên địa bàn tỉnh;
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phối hợp với chặt chẽ với UBND huyện, thành phố, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ
quan quản lý giáo dục, cơ sở trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các
quy định của nhà nước, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh về
vận động tài trợ, thực hiện các khoản thu, đóng góp đối với các cơ sở giáo dục
công lập theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh,
Thường trực HĐND tỉnh. Sáu tháng đầu năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ
chức 05 cuộc thanh tra, kiểm tra thực hiện chế độ chính sách học sinh gắn với
thanh tra, kiểm tra thực hiện các khoản thu trong trường học trên địa bàn tỉnh./.

