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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Lê Văn Kỳ: Phó Bí thư huyện ủy,
Chủ tịch UBND huyện tại Phiên họp thứ 57, UBND huyện khóa XVII
Ngày 23/02/2021, đồng chí Lê Văn Kỳ: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch
UBND huyện chủ trì Phiên họp thứ 57, UBND huyện khóa XVII. Dự phiên họp
có đồng chí Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND
huyện; các thành viên UBND huyện; đồng chí Quyền Trưởng phòng Kinh tế và
Hạ tầng; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Kho bạc Nhà nước huyện; Đội quản lý thị
trường số 4; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Chi cục Thống kê; Trung tâm Y
tế; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Trung tâm Truyền thông - Văn hóa;
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; Hạt Kiểm lâm; Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Tà
Xùa; Công ty Cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La chi nhánh Bắc Yên;
Điện lực Phù Yên; Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Sơn La chi nhánh Phù Yên Bắc Yên; Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện; Thường trực
Đảng ủy, Thường trực HĐND xã, thị trấn; Công chức Tài chính – Kế toán, Công
chức Văn phòng Thống kê; các Trạm Trưởng Trạm Y tế các xã, thị trấn (dự họp
trực tuyến).
Sau khi nghe báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan,
đơn vị, UBND các xã, thị trấn; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư thường trực
huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, ý kiến thảo luận của các đại biểu dự Phiên họp,
đồng chí Lê Văn Kỳ: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thống nhất kết
luận, giao nhiệm vụ:
1. Đối với các dự thảo văn bản trình tại Phiên họp:
1.1. Đối với dự thảo Kế hoạch xây dựng thị trấn Bắc Yên thành đô thị loại
IV giai đoạn 2021-2025: Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp thu các ý kiến tham
gia, xây dựng lại kế hoạch, xin ý kiến các cơ quan liên quan, trình UBND huyện
xem xét khi đủ điều kiện (lưu ý bổ sung căn cứ xây dựng kế hoạch, đánh giá thực
trạng, sự cần thiết, làm rõ nguồn vốn,.. đảm bảo phù hợp với nguồn lực, điều kiện
thực tiễn của huyện).
1.2. Đối với các văn bản khác: Qua thảo luận, UBND huyện cơ bản nhất trí
với các dự thảo. Giao các cơ quan chủ trì tiếp thu các ý kiến tham gia tại Phiên
họp, hoàn thiện, trình phê duyệt theo quy định.
2. Các nhiệm vụ cụ thể:
2.1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn:
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- Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức phát huy tinh thần trách nhiệm, khẩn
trương tập trung xử lý công việc sau Tết Nguyên đán Tân sửu 2021, nhất là những
công việc tồn đọng do nghỉ Tết.
- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021, chỉ đạo của Chủ tịch UBND
tỉnh tại Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 06/02/2021 và các văn bản khác về công tác
phòng, chống dịch bệnh Covi-19.
- Các phòng: Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp & PTNT, Văn hóa
và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – TB&XH, Công an huyện khẩn
trương tham mưu ban hành văn bản lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,
Ban Thường vụ huyện ủy về triển khai các Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ huyện lần thứ XVI.
2.2. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT:
- Khẩn trương tham mưu phương án chi tiết trồng rừng năm 2021 (yêu cầu
làm rõ đơn vị đầu mối, cách thức thực hiện, phân công trách nhiệm thực hiện, tiến
độ thực hiện chi tiết đến từng tháng), báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện
phụ trách trước ngày 03/3/2021.
- Theo dõi sát tình hình thời tiết, kịp thời hướng dẫn UBND cấp xã triển khai
kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Xuân 2021 đảm bảo kịp thời vụ, nước tưới,
phòng chống dịch bệnh.
- Tập trung tham mưu chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật
nuôi, nhất là dịch Viêm da nổi cục trâu bò; đề nghị tỉnh cấp vắc xin để tổ chức
tiêm phòng cho đàn gia súc đảm bảo kịp thời.
- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn khẩn trương tham mưu triển
khai thực hiện việc phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho Trung tâm chế biến
rau quả Doveco Sơn La trên địa bàn huyện.
- Rà soát, đề xuất phát triển chuỗi giá trị tre măng Bát Độ bền vững trên địa
bàn huyện theo Biên bản làm việc ngày 28/01/2021 giữa Đoàn công tác BQL dự
án Great tỉnh; Nhà thầu tư vấn quản lý dự án CowaterSoGema; Trung tâm phát
triển kinh tế nông thôn (CRED); Công ty cổ phần Yên Thành với UBND huyện
Bắc Yên.
- Tham mưu UBND huyện trình Thường trực huyện ủy thành lập Tổ công
tác về xây dựng xã Phiêng Côn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024.
- Chuẩn bị nội dung, tham mưu UBND huyện tổ chức làm việc với các
ngành khối nông lâm nghiệp trước ngày 04/3/2021.
- Thẩm định, phối hợp với Hạt Kiểm lâm tham mưu tổ chức cho ký cam kết
bảo vệ rừng năm 2021 giữa Chủ tịch UBND huyện với Chủ tịch UBND các xã, thị
trấn (xem xét tổ chức lồng ghép tại cuộc họp khối nông lâm nghiệp).
- Chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn khẩn trương thực hiện xác định khu
vực không được phép chăn nuôi thuộc thị trấn, hoàn thành trước ngày 15/3/2021.
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- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung,
tham mưu UBND huyện tổ chức làm việc với Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La
về việc hỗ trợ mùa vụ sản xuất cho nhân dân đầu nguồn nước sinh hoạt thị trấn
trước ngày 10/3/2021.
2.3. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, Ban QLDA đầu tư xây
dựng, UBND các xã, thị trấn khẩn trương trình dự thảo kế hoạch đầu tư công năm
2021 và dự kiến danh mục công trình đầu tư giai đoạn 2021 -2025.
- Đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, quyết toán kinh phí năm 2020 phục vụ công
tác quyết toán và thanh tra với các sở, ngành của tỉnh; chuyển nguồn và trình phân
bổ kinh phí chuyển nguồn, kinh phí chưa phân bổ chi tiết năm 2021.
- Thẩm định, tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện GPMB các
dự án đấu giá QSD đất ở nông thôn các xã năm 2021, di chuyển Trạm biến áp khu
vực cổng Trụ sở xã Hồng Ngài.
2.4. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
- Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, UBND xã Háng Đồng,
UBND xã Tà Xùa rà soát, tham mưu đề xuất phương án giải quyết các vướng mắc
trong công tác quản lý Đồ án quy hoạch Sống lưng Khủng long, Đồ án quy hoạch
khu du lịch sinh thái Tà Xùa đảm bảo hợp lý về kiến trúc, cảnh quan, mặt bằng,
đáp ứng tốc độ phát triển du lịch hiện tại và lâu dài. Trình xin ý kiến UBND huyện
tại Phiên họp 58.
- Phối hợp với Điện lực Phù Yên, khái toán lại tổng mức đầu tư dự án: Di
chuyển TBA tại cổng Trụ sở xã Hồng Ngài đảm bảo tiết kiệm, phù hợp với các
quy định hiện hành, trình phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, cân đối nguồn
vốn trước ngày 26/3/2021.
- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu quy
trình, thủ tục điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu đất tại điểm TĐC Pưa Lương, xã
Tạ Khoa để tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021. Hoàn thành trong
tháng 3 năm 2021.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy trình, thủ tục phê duyệt các đồ án quy
hoạch các khu dân cư các xã trên địa bàn huyện, tạo quỹ đất đấu giá quyền sử
dụng đất.
- Tham mưu trình tỉnh về dự án Khu đô thị mới thị trấn Bắc Yên, hoàn
thành chậm nhất ngày 03/3/2021.
- Đôn đốc UBND các xã, thị trấn rà soát toàn bộ các vị trí hư hỏng, mất an
toàn của hệ thống cột, đường dây điện trên địa bàn huyện (lưu ý kiến nghị của cử
tri qua tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của HĐND huyện và kiến nghị của
các trưởng bản, tiểu khu năm 2020, 2021), tổng hợp gửi Điện lực Phù Yên,
UBND huyện trước ngày 10/3/2021.
- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã Song Pe, Tạ Khoa, Mường Khoa,
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Chim Vàn, Pắc Ngà, Chiềng Sại tham mưu xây dựng Phương án quản lý hoạt
động của các bến thủy nội địa trên địa bàn. Hoàn thành, trình UBND huyện tại
Phiên họp 58.
2.5. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường:
- Rà soát các kết quả giải quyết trước đây về vấn đề nguồn nước liên quan
đến Thủy lợi Hua Ngà, trên cơ sở đó đề xuất phương án điều tiết nguồn nước đảm
bảo ưu tiên phục vụ sản xuất của nhân dân các bản có liên quan của hai xã Pắc
Ngà, Hang Chú. Tham mưu UBND huyện tổ chức làm việc với UBND các xã
Hang Chú, Pắc Ngà, chính quyền các bản có liên quan và Công ty Thủy điện Suối
Lừm 1 vào tuần 1 tháng 3/2021.
- Xây dựng kế hoạch chi tiết các nội dung công việc cần thực thực hiện đấu
giá quyền sử dụng đất năm 2021 đối với từng khu đất (lưu ý việc trình UBND tỉnh
cập nhật kế hoạch sử dụng đất và bổ sung danh mục đấu giá QSD đất 2021 đối
với các khu đất chưa có trong kế hoạch; thực hiện thủ tục thu hồi, tạo quỹ đất
sạch đối với các khu đất ở nông thôn tại các xã,…). Hoàn thành kế hoạch trước
ngày 05/3/2021.
- Đôn đốc các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn huyện; tham mưu UBND huyện xin ý
kiến Thường trực huyện ủy, Thường trực HĐND huyện về đề xuất phương án đối
với các hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp giấy còn lại trên địa bàn.
2.6. Giao Phòng Nội vụ:
- Tập trung tham mưu Ủy ban bầu cử huyện; hướng dẫn UBBC các xã, thị
trấn thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tiến độ theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ rà soát, tham
mưu xây dựng kế hoạch, đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng công
chức hành chính các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, viên chức sự
nghiệp giáo dục, viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp năm 2021.
- Tham mưu UBND huyện tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020,
triển khai nhiệm vụ năm 2021.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện công tác
điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đảm bảo tiến độ.
2.7. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Chỉ đạo các trường học trực thuộc phối hợp với UBND các xã, thị trấn
chuẩn bị các điều kiện cho học sinh đi học trở lại đảm bảo sĩ số và thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; vận động số học sinh nghỉ
học dịp Tết cổ truyền dân tộc Mông tiếp tục đến lớp.
- Chỉ đạo các trường học phối hợp với Trung tâm Y tế, các trạm y tế xã, thị
trấn kiểm soát chặt chẽ các trường hợp giáo viên đi từ vùng có nguy cơ lây lan
dịch Covid-19 về để thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định.
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- Chỉ đạo Trường Tiểu học – THCS thị trấn khẩn trương hoàn thiện việc
kiểm kê tài sản nhận bàn giao từ trung tâm GDNN - GDTX (cũ) đến thời điểm
31/12/2020 đơn vị đang quản lý, sử dụng và lập phương án sắp xếp lại, xử lý đối
với các cơ sở nhà đất tài sản gửi phòng Tài chính – Kế hoạch. Hoàn thành trước
ngày 24/02/2021.
2.8. Giao phòng Lao động – TB&XH:
- Tham mưu UBND huyện trình Thường trực huyện ủy thành lập các Tổ
công tác lãnh đạo xây dựng các xã Hang Chú, Chiềng Sại thoát nghèo giai đoạn
2021-2025.
- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, tham mưu xây dựng
kế hoạch xóa nhà tạm năm 2021. Hoàn thành trước ngày 15/3/2021.
2.9. Giao phòng Văn hóa và Thông tin:
- Tăng cường hướng dẫn, quản lý các hoạt động văn hóa, lễ hội, thể thao và
du lịch trên địa bàn gắn với an toàn phòng, chống dịch Covid-19.
- Khẩn trương hoàn thiện quy trình, tham mưu UBND huyện phê duyệt Đồ
án quy hoạch khu du lịch Pu Nhi.
- Khẩn trương xây dựng, trình ban hành kế hoạch phát triển du lịch huyện
Bắc Yên năm 2021.
2.10. Giao Hạt Kiểm lâm huyện:
- Chủ trì, phối hợp với Công an huyện tham mưu kiện toàn các Tổ kiểm
soát lâm sản tại Háng Đồng, Tà Xùa theo hướng giao Hạt Kiểm lâm là cơ quan
chủ trì; lãnh đạo Hạt Kiểm lâm là Tổ trưởng tổ công tác. Hoàn thành trước ngày
01/3/2021.
- Chỉ đạo lực lượng kiểm lâm viên địa bàn tăng cường tuần tra, kiểm tra, bố
trí phương tiện ứng trực phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ.
2.11. Giao Phòng Y tế, Trung tâm Y tế: Tiếp tục triển khai thực hiện
nghiêm các biện pháp, quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế về phòng, chống
dịch COVID-19.
2.12. Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện:
- Chuẩn bị tốt các điều kiện giao nhận quân. Báo cáo công tác chuẩn bị và
phương án tổ chức Lễ giao nhận quân về Chủ tịch UBND huyện vào ngày
24/02/2021.
- Khẩn trương tham mưu ban hành kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện tổ
chức ra quân huấn luyện; diễn tập chiến đấu phòng thủ và ứng phó cháy rừng năm
2021.
- Tham mưu xây dựng quy chế phối hợp về phòng thủ dân sự theo quy định
tại Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ
dân sự.
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- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, đề xuất xây dựng thao
trường huấn luyện của huyện và các xã, thị trấn.
2.13. Đề nghị Điện lực Phù Yên
- Khẩn trương phối hợp di chuyển Trạm biến áp tại khu đất đấu giá trung
tâm xã Song Pe, Nhà công vụ điện lực cũ.
- Trên cơ sở báo cáo của phòng Kinh tế và Hạ tầng và rà soát của Điện lực
Phù Yên, thống kê các vị trí cột, đường dây cần sửa chữa, khắc phục và kế hoạch
khắc phục gửi UBND huyện trước ngày 20/3/2021 để nắm, phối hợp chỉ đạo thực
hiện.
2.14. Giao Chi cục Thuế khu vực Phù Yên – Bắc Yên: Khẩn trương triển
khai hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện thu thuế, phí từ các hoạt động
kinh doanh vận tải, bến bãi tập kết vật liệu, các tổ, nhóm hoạt động xây dựng trên
địa bàn các xã, thị trấn.
2.15. Đề nghị Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ huyện khẩn trương hoàn
tất thủ tục đăng ký mở tài khoản ngân sách tại Kho bạc Nhà nước huyện.
2.16. Giao Chi cục Thống kê huyện khẩn trương tham mưu ban hành Kế
hoạch và chủ trì triển khai tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện đảm
bảo tiến độ theo Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 03/02/2021 của Ban Chỉ đạo tổng
điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Sơn La.
2.17. Giao UBND các xã, thị trấn:
- Triển khai sản xuất vụ Xuân theo hướng dẫn của phòng Nông nghiệp và
PTNT; chỉ đạo nhân dân ra quân làm thủy lợi bảo đảm cung cấp đủ nước tưới phục
vụ sản xuất; tăng cường công tác phòng chống thiên tai, nhất là hạn hán, giông lốc,
mưa đá.
- Đẩy mạnh công tác trồng cây sau Tết; thực hiện nghiêm công tác bảo vệ
rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ.
- Tiếp tục tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch gắn
với an toàn, phòng chống dịch Covid-19.
- Phối hợp với các nhà trường trên địa bàn thông báo đến phụ huynh, chuẩn
bị các điều kiện để học sinh đi học trở lại đảm bảo sĩ số đến lớp và thực hiện
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
- Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu
quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sau hội nghị hiệp thương
lần thứ nhất theo các văn bản chỉ đạo của Ủy ban bầu cử huyện đảm bảo tiến độ.
2.18. UBND các xã Mường Khoa, Hua Nhàn, Tà Xùa, Xím Vàng, Hồng
Ngài: Chủ động phối hợp với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Sơn La Chi nhánh
Phù Yên – Bắc Yên xác định diện tích cung ứng DVMTR nguồn thu năm 2020 và
cách thức chi trả DVMTR đảm bảo phù hợp với chương trình cấp đổi, cấp lại giấy
chứng nhận QSD đất lâm nghiệp trên địa bàn.
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2.19. Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện: Theo dõi, đôn đốc các cơ
quan, đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo này, tổng hợp
báo cáo kết quả thực hiện tại Phiên họp 58 của UBND huyện.
Trên đây là nội dung kết quả phiên họp lần thứ 57 - UBND huyện khóa
XVII. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ
chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ./.
Nơi nhận:

- UBND tỉnh Sơn La;
- Thường trực huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
Q. CHÁNH VĂN PHÒNG

Ngô Văn Huynh

