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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 12/01/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Sơn La về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ năm 2021 

 

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 12/01/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Sơn La về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

năm 2021. UBND huyện Bắc Yên báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Tình hình liên quan đến công tác PCCC và CNCH 

- Huyện Bắc Yên là huyện vùng cao của tỉnh Sơn La, có tổng diện tích tự 
nhiên 110.012,83 ha; Phía Bắc và Tây Bắc giáp huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái; 
Phía Nam và Đông Nam giáp huyện Yên Châu và Mộc Châu; Phía Đông giáp 

huyện Phù Yên, Phía Tây giáp huyện Mai Sơn; với dân số trên 70,000 nhân khẩu. 
Huyện có 16 đơn vị hành chính (15 xã, 01 thị trấn) với 103 bản, tiểu khu; với hơn 

50 cơ quan, đơn vị đóng xen kẽ trên địa bàn.  

- Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong những năm qua 

cảnh trang đô thị của huyện Bắc Yên từng bước được tu sửa và hoàn thiện, các 
khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh nhanh chóng được hình thành và phát 

triển. Cụ thể như: hiện nay trên địa bàn huyện đã có 09 cơ sở kinh doanh khí dầu 
mỏ hóa lỏng “LPG” gas, 04 cây xăng; 01 chợ trung tâm; 02 siêu thị và một số 

cửa hàng bách hóa tổng hợp, cửa hàng điện tử điện lạnh…; Ngoài ra trên địa bàn 
huyện còn có một số cơ sở có sử dụng Vật liệu nổ Công nghiệp (VLNCN) phục 

vụ khai thác đá, thi công một số công trình giao thông, thủy điện, khai thác 
khoáng sản; 11 nhà máy thủy điện nhỏ và vừa hiện nay đã đi vào hoạt động 09 
nhà máy, còn 02 công trình đang trong thời gian thi công. Nên còn tiềm ẩn nhiều 

nguy cơ dẫn đến cháy, nổ.  

2. Tình hình cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ 

2.1. Tình hình cháy: Tổng số: 0 vụ (bao gồm cả cháy rừng). Thiệt hại về 
người: chết 0 người, bị thương 0 người; thiệt hại về tài sản 0 triệu đồng.  

2.2. Tình hình nổ: Tổng số nổ: 0 vụ. Thiệt hại về người: chết 0 người, bị 
thương 0 người; thiệt hại về tài sản 0 triệu đồng.  

2.3. Công tác CNCH: Tổng số vụ sự cố, tai nạn: 0 vụ. Đơn vị tổ chức 
CNCH: 0 vụ.  

2.4. So sánh, phân tích và đánh giá 
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- So sánh với cùng kỳ năm 2020: Trong 11 tháng năm 2021 trên địa bàn 

huyện Bắc Yên đã giảm 01 vụ nổ so với 11 tháng năm 2020. 

- Các điều kiện an toàn về phòng cháy trên địa bàn huyện cơ bản đã được 

đảm bảo chưa phát hiện những nguy cơ trực tiếp gây ra cháy, nổ, sự cố. Tuy 
nhiên có nguy cơ cao xảy ra các vụ sạt lở, lũ ống lũ quét tại các khu vực trũng, 
khu vực tập trung các dòng sông, suối (xã Mường Khoa, Tạ Khoa, Song Pe, 

Phiêng Ban, Chim Vàn, Pắc Ngà). 

3. Dự báo một số điểm cần lưu ý về cháy, nổ trong thời gian tới 

Tình hình kinh tế - xã hội càng phát triển nhanh, biến đổi khí hậu thất 
thường kèm theo đó nguy cơ xảy ra cháy và sự cố tai nạn luôn tiềm ẩn và có thể 

xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, nếu như công tác 
PCCC và CNCH ở đó không được quan tâm, chú trọng, đặc biệt là khu vực chợ, 

khu dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh hàng tạp hóa, nhà ở khu vực đồi núi, sông, 
suối, các cơ sở sản xuất, dịch vụ tư nhân, các cơ sở trọng điểm khác … Nhất là 

trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, hanh khô, biến đổi khí hậu tác động rất lớn 
tới tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn đáng lưu ý là thiệt hại do cháy gia  tăng. 

Trong khi đó ý thức về công tác PCCC&CNCH của một số cán bộ, công nhân 
viên chức và người dân chưa cao. Một số bộ phận người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức, tổ chức, đơn vị, cơ sở, chủ hộ gia đình, cá nhân chưa làm hết trách nhiệm 

của mình trong công tác PCCC; nhiều nơi chưa tổ chức tốt trong công tác PCCC 
như: chưa quan tâm đến việc bồi dưỡng, huấn luyện lực lượng PCCC&CNCH 

dân phòng, cơ sở, các điều kiện về PCCC không đảm bảo, chưa tự trang bị đầy đủ 
các loại phương tiện PCCC cũng như phương tiện cứu nạn cứu hộ nên công tác 

PCCC&CNCH chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, còn tiềm ẩn nguy cơ cháy, 
nổ, sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. 

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo về PCCC và CNCH 

- Huyện đã tổ chức quán triệt, thực hiện 33 văn bản chỉ đạo của UBND 
tỉnh, Công an tỉnh; đã ban hành 12 văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức 

năng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác. 

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị liên quan đối 

với lĩnh vực công tác PCCC và CNCH trên ba lĩnh vực cụ thể: Đối với ngành 
giáo dục đã tổ chức tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về PCCC được 30% đối 
tượng là học sinh từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông; đối với Điện lực Phù 

Yên, đã phối hợp kiểm tra an toàn PCCC điện tại trụ sở UBND 16 xã, thị trấn và 
một số nhà ở hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doan; đối với ngành 

xây dựng đã phối hợp thực hiện việc rà soát đầu tư, xây dựng để thực hiện công 
tác thẩm duyệt, thiết kế, nghiệm thu về PCCC trước khi đưa công trình vào sử 

dụng, chỉ đạo các phòng ban, cơ quan tổ chức thực hiện Quyết định số 
20/2021/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy 

đối với nhà ở hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 
tỉnh Sơn La. 
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- Đã quán triệt, chỉ đạo việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu 

trong cơ quan, tổ chức theo Điều 5 Luật phòng cháy, chữa cháy cho tới thời điểm 
báo cáo chưa phát hiện vi phạm và xử lý vi phạm các hình thức theo quy định. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phổ biến kiến 
thức về PCCC 

- Tình hình công tác tuyên truyền và phổ biến kiến thức về PCCC: 

+ Chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện qua các phương tiện truyền 
thông, trang thông tin điện tử, mạng xã hội và bằng hình thức trực tiếp, kết quả: 

Tuyên truyền công tác PCCC&CNCH 06 buổi cho 542 người làm tham; xây 
dựng 01 phóng sự; phát trên đài phát thanh 46 lượt; xây dựng 04 tin bài trên trang 

thông tin điện tử của huyện.  

+ Chỉ đạo Công an huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH trên các 
phương tiện thông tin đại chúng kết hợp công tác kiểm tra an toàn PCCC đối với 

cụm dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất qua đó: xây dựng 04  
tin bài và phát 420 lượt tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH trên hệ thống 

phát thanh ở các xã, thị trấn; tuyên truyền 103 lượt lồng ghép trong các cuộc họp 
bản, tiểu khu; kiểm tra đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, 
kinh doanh kết quả kiểm tra được 103/103 bản, tiểu khu; kiểm tra và ký 

13.284/14.423 hộ bản cam kết đối với nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, 
kinh doanh (đạt 92,10%); Công tác tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân 

PCCC và CNCH: Số lượt tuyên truyền lưu động 05 lượt, số lượt tuyên truyền 
miệng 20 lượt với 1,387 người nghe, căng 8 khẩu hiệu vượt đường và tổ chức 

phát 1150 tờ rơi, 300 áp phích tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH đến 
quần chúng nhân dân. 

- Về việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong năm 
2021: Lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra 74 lượt định kỳ, 20 lượt theo 

chuyên đề với số tồn tại, thiếu sót: 03 cơ sở; đã kiến nghị và yêu cầu khắc phục 
14 tồn tại, thiếu sót; tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã ban hành và chấp 

hành nội quy, quy định về PCCC, tự kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy; 
thành lập và huấn luyện lực lượng PCCC cơ sở; hình thức tuyên truyền hiệu quả 

trong thời gian qua là việc chia sẻ hình ảnh, việc làm và gương người tốt việc tốt 
trên các trang mạng xã hội đã mang lại một số kết quả nổi bật trong việc tuyên 
truyền giúp cho người sử dụng kịp thời cập nhật thông tin hình ảnh trực quan, 

nhân rộng và chia sẻ tích cực. 

- Việc phối hợp với các sở, ban, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương 

được trú trọng và thường xuyên tổ chức thực hiện, qua đó đạt được một số kết 
quả đối với một số lĩnh vực quản lý. Tổ chức diễn tập phòng chống cháy rừng và 

tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại xã Hang Chú.  

3. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, 

chữa cháy 
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- Xây dựng điển hình tiên tiến đối với nhiều đối tượng trong đó duy trì  được 

05 điển hình tiên tiến của năm 2021 và đăng ký xây dựng mới 05 điển hình tiên tiến, 
xây dựng mới 05 cụm dân cư an toàn PCCC tại xã Song Pe. 

- Việc thực hiện chính sách đối với người có công, người bị thương, hy 
sinh, thiệt hại về tài sản khi tham gia chữa cháy và CNCH được quan tâm thực 
hiện: Không để xảy ra vụ cháy nổ nào. 

4. Công tác CC và CNCH trong các vụ cháy, nổ 

- Việc thành lập, tổ chức lực lượng PCCC cơ sở được hướng dẫn và thành 

lập đủ biên chế và kiện toàn thường xuyên tổng số có 103 đội PCCC cơ sở với  
1.545 thành viên về cơ bản trang bị các phương tiện chữa cháy đảm bảo đáp ứng 

yêu cầu. Thường xuyên quan tâm đến công tác huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và 
CNCH trong đó lực lượng cơ sở, lãnh đạo các ban, ngành, thủ trưởng cơ quan chỉ 

đạo Công an huyện tổ chức huấn luyện 02 lớp cho 70 người về PCCC&CNCH 
trong đó đã huấn luyện cho lực lượng PCCC và CNCH cơ sở, lãnh đạo các cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp địa phương. 

- Việc tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy: Tổ chức lực lượng tại cơ sở 

có 74 đội PCCC và CNCH với 780 thành viên; đối với lực lượng dân phòng có 
103 đội, với 1545 thành viên; xây dựng chỉnh sửa bổ sung 74 phương án. Các vụ 
cháy, nổ xảy ra đều được tổ chức thực hiện theo quy trình, lực lượng chữa cháy 

trên địa bàn đã tổ chức chữa cháy hiệu quả và tổ chức chỉ đạo khắc phục hậu quả  
kịp thời. 

5. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 
nước về PCCC 

- Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp thực hiện giữa các sở, ban, 
ngành và địa phương trong nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về 

PCCC: 

 + Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đơn vị tham dự Hội nghị tập huấn văn 

bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 
Thông qua Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức của thủ trưởng các phòng, ban, 

đơn vị, địa phương hiểu rõ vai trò và trách nhiệm cụ thể của mình trong thực hiện 
Nghị định 136 của Chính phủ nhằm tổ chức triển khai thực hiện Nghị định đồng 

bộ, thống nhất và hiệu quả không để xảy ra các vụ cháy nổ gây thiệt hại về người 
và tài sản trên địa bàn huyện. 

 + Mở 04 lớp tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu 

nạn cứu hộ cho 03 đội PCCC cơ sở (Công an huyện, chủ các cơ sở nhà ở hộ gia 
đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, Ban QLDAĐTXD huyện), 01 đội 

PCCC dân phòng xã Song Pe với 220 người tham gia. 

 + Duy trì hoạt động của mô hình tổ chức của lực lượng Cảnh sát 

PCCC&CNCH trên địa bàn huyện: gồm 01 tổ PCCC với 04 cán bộ, chiến sỹ 
thuộc Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện thực hiện nhiệm vụ tham 

mưu, kiểm tra, hướng dẫn, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện. 
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 + Phối hợp với Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh, 

Đoàn cơ sở Công an huyện Phù Yên, Công an huyện Bắc Yên tổ chức các chiến 
dịch “Hành quân xanh” tại các xã Làng Chếu, Song Pe, Thị trấn Bắc Yên. Tổ 

chức tuyên truyền biển đảo Việt Nam cho thanh thiếu nhi; Giáo dục các kỹ năng 
phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống đuối nước; tập huấn kỹ năng 
phòng cháy chữa cháy. 

+ Tổ chức kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ đối với khu cách ly 
Covid-19 và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện; xây dựng 01 phương 

án phòng cháy chữa cháy trong khu cách ly; trang bị 09 bình bột chữa cháy, 03 
téc nước dùng cho sinh hoạt có thể sử dụng để chữa cháy khi có các tình huống 

cháy nổ xảy ra; kiểm tra hệ thống điện trong khu cách ly đảm bảo, không phát 
hiện sự cố chập điện, cháy nổ. 

+ Thành lập 01 đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, 
kiểm tra PCCC khu dân cư, Hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh 

trên địa bàn huyện Bắc Yên năm 2021 

- Công tác xây dựng và nhân rộng mô hình PCCC, thi đua, khen thưởng, 

tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiến trong công tác PCCC và CNCH:  

+ Trong năm 2021 đã đăng ký giữ vững danh hiệu đơn vị điển hình tiên 
tiến về phòng cháy, chữa cháy đối với 05 đơn vị; đề nghị công nhận điển hình 

tiên tiến về phòng cháy, chữa cháy đối với 01 đơn vị; đăng ký xây dựng điển hình 
tiên tiến về phòng cháy, chữa cháy năm 2022 đối với 01 đơn vị. 

+ Trong năm 2021 huyện đã xây dựng được 08 điển hình tiên tiến về 
phòng cháy, chữa cháy, cụ thể: 01 tập thể, 01 cá nhân được Giám đốc Công an 

tỉnh tặng giấy khen “đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 
20 năm ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (ngày 04/10/2001-04/10/2021)”; 

01 tập thể, 02 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen “đã có thành 
tích xuất sắc trong tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy năm 2021”.  

6. Công tác bảo đảm kinh phí – tài chính cho hoạt động PCCC; trang 
bị đầu tư cho hạ tầng và phương tiện 

- Về đảm bảo kinh phí cho hoạt động PCCC và CNCH: Trong năm đã cấp 
tổng số tiền 77.000.000đ (bảy mươi bảy triệu đồng). 

- Về đảm bảo chế độ chính sách đối với lực lượng PCCC cơ sở hiện nay 
mới có 04 đơn vị thực hiện việc chi trả phụ cấp cho Đội trưởng, Phó đội trưởng 
đội PCCC và CNCH cơ sở; đã có 03 cơ sở mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc  theo 

quy định. 

III. HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc 

Số lượng cơ sở về PCCC thuộc Phụ lục IV do Uỷ ban nhân dân cấp xã 

quản lý theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ tăng 
nhiều so với rà soát năm 2020, cán bộ phụ trách công tác PCCC và CNCH cấp xã 

chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đối với công tác tham mưu, kiểm tra, tuyên 
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truyền, hướng dẫn đối với cơ sở. 

2. Kiến nghị đề xuất 

Đề xuất Công an tỉnh tiếp tục, tổ chức hướng dẫn cấp huyện triển khai 

thực hiện Kế hoạch số 159/KH-CAT-PC07 ngày 07/4/2021 của Công an tỉnh Sơn 

La về triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả, kỹ năng về công 

tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (sau đây viết tắt là PCCC&CNCH) đáp ứng 

yêu cầu tình hình mới” giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND 

ngày 07/9/2021 quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia 
đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

 IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác phòng cháy, chữa cháy. Tổ chức quán triệt chỉ đạo các cấp cơ sở, chính quyền 

và các đoàn thể thực hiện nghiêm Chỉ thị. Xây dựng các báo cáo đánh giá kết quả 
thực hiện tổ chức sơ kết, tổng kết theo đúng chỉ đạo. 

2. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 
24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng cháy và 

chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa 
cháy; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về 

công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. 

 3. Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất 
lượng công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

của lực lượng Công an Sơn La giai đoạn 2020 – 2025 (Đề án 06); Đề án “Đổi 

mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật và kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng 

yêu cầu tình hình mới” giai đoạn 2021-2025; Đề án Đầu tư trang bị phương tiện 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an 

tỉnh Sơn La giai đoạn năm 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 
630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch 

thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. 

 4. Theo dõi chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức thực hiện có hiệu quả 
Quyết định số 2477/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế 

hoạch thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 110/9/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”. 

5. Tiếp tục xây dựng, củng cố và nhân rộng mô hình “Cụm dân cư an toàn 
PCCC”; củng cố các đội chữa cháy tại chỗ, quan tâm đầu tư trang thiết bị, dụng 

cụ chữa cháy đảm bảo phương châm 4 tại chỗ khi xảy ra các vụ việc liên quan 
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đến cháy, nổ; thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về 

phòng cháy bằng nhiều hình thức gắn với thực tế của tình hình địa phương. 

 Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 

24/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng cháy, chữa 
cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021. UBND huyện Bắc Yên báo cáo UBND tỉnh, 
Công an tỉnh sơn La nắm, theo dõi và chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- Công an tỉnh Sơn La; 
- Thường trực huyện ủy; 
- Công an huyện Bắc Yên; 
- Các cơ quan, doanh nghiệp; 
- UBND xã, thị trấn; 
- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

   

 
 

 
 

Lê Văn Kỳ 
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