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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 583 /UBND-VP

Bắc Yên, ngày 12 tháng 4 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v giao chuẩn bị Phiên họp thứ
59, UBND huyện khóa XVII

Kính gửi:
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
- Công an huyện;
- Hạt Kiểm lâm huyện;
- Kho bạc Nhà nước huyện;
- Trung tâm Truyền thông – Văn hóa;
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng;
- Chi cục Thuế khu vực Phù Yên - Bắc Yên;
- Điện lực Phù Yên;
- Chi nhánh quỹ bảo vệ và phát triển rừng Phù Yên Bắc Yên;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Chương trình công tác tháng 4 năm 2021 của UBND huyện;
Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị; UBND các xã,
thị trấn chuẩn bị nội dung trình Phiên họp thứ 59 UBND huyện khóa XVII như sau:
1. Các dự thảo văn bản trình tại phiên họp.
1.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Dự thảo Báo cáo của UBND huyện về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4; nhiệm vụ trọng tâm công
tác tháng 5 năm 2021.
1.2. Văn phòng HĐND&UBND huyện:
Dự thảo Quyết định của UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn của Văn phòng HĐND và UBND huyện Bắc Yên.
1.3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
- Dự thảo Kế hoạch của UBND huyện về xuất khẩu sản phẩm hàng hóa huyện
Bắc Yên giai đoạn 2021-2025.
- Dự thảo Kế hoạch của UBND huyện phát triển công nghiệp chế biến nông
sản huyện giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.
1.4. Phòng Nông nghiệp và PTNT:
- Dự thảo Kế hoạch của UBND huyện về phát triển nông, lâm nghiệp và thủy
sản tập trung, bền vững, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến
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năm 2030.
- Dự thảo Kế hoạch của UBND huyện về phát triển vùng nguyên liệu cung
cấp cho Trung tâm Chế biến rau quả Doveco Sơn La giai đoạn 2021-2025 trên địa
bàn huyện.
2. Báo cáo của các đơn vị, UBND các xã, thị trấn
2.1. Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại các Thông báo kết luận của Chủ
tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện:
- Các đơn vị: Phòng Nông nghiệp và PTNT; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng
Tài nguyên và Môi trường; Hạt Kiểm lâm; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Chi nhánh
quỹ bảo vệ và phát triển rừng Phù Yên - Bắc Yên: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ
được giao tại Thông báo số 26/TB-UBND ngày 17/3/2021 của UBND huyện.
- Các đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch; Thanh tra huyện; Ban quản lý dự án
đầu tư xây dựng huyện: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo
số 27/TB-UBND ngày 17/3/2021 của UBND huyện.
- Các đơn vị: Phòng Nông nghiệp và PTNT; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Trung
tâm Dịch vụ nông nghiệp; Trung tâm Truyền thông - Văn hóa; UBND các xã, thị trấn:
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 29/TB-UBND ngày
20/3/2021 của UBND huyện.
- Các đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Nội vụ; Chi cục Thuế
khu vực Phù Yên – Bắc Yên; Kho bạc nhà nước huyện: Báo cáo tình hình thực hiện
nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 30/TB-UBND ngày 22/3/2021 của UBND huyện.
- Các đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Nội vụ; Phòng N ông
nghiệp và PTNT; Phòng Lao động - TB&XH; Phòng Văn hóa và Thông tin; Thanh tra
huyện; Phòng Dân tộc; Ban Chỉ huy quân sự huyện; Công an huyện; Hạt Kiểm lâm;
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Chi cục Thuế khu vực Phù Yên - Bắc Y ên; Đ iện lực
Phù Yên; UBND các xã, thị trấn: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại
Thông báo số 31/TB-UBND ngày 23/3/2021 của UBND huyện.
- Các đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Nông nghiệp và PTN T;
Phòng Tài chính - Kế hoạch; UBND các xã, thị trấn: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm
vụ được giao tại Thông báo số 32/TB-UBND ngày 31/3/2021 của UBND huyện.
- Các đơn vị: Phòng NN&PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, UBND các
xã, thị trấn: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 37/TBUBND ngày 07/4/2021 của UBND huyện.
2.2. Về thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao
phục vụ mục tiêu quản lý, điều hành:
- UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND
huyện, Chủ tịch UBND huyện giao theo quy định tại Quyết định số 1345/QĐUBND ngày 30/6/2020 của UBND huyện.
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- Các cơ quan chuyên môn tham mưu báo cáo tình hình th ực hiện các
nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện trong tháng thuộc
lĩnh vực ngành phụ trách.
3. Một số yêu cầu
- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn gửi nội dung tham mưu và báo
cáo theo yêu cầu tại Mục 1, 2 Công văn này về UBND huyện (qua Văn phòng
HĐND&UBND huyện), đồng thời gửi bản điện tử về địa chỉ hộp thư
vp.bacyen@sonla.gov.vn chậm nhất ngày 19/4/2021, để tổng hợp trình tại Phiên
họp.
- Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện có trách nhiệm đôn đốc các
ngành chuẩn bị nội dung, gửi thành viên UBND huyện nghiên cứu, tham gia ý
kiến theo quy định.
Phiên họp thứ 59 - UBND huyện khóa XVII dự kiến tổ chức 1/2 ngày, khai
mạc hồi 08h00’ngày 22/4/2021. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch
UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lãnh đạo VP, CVVP;
- Lưu: VT, H1b.
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