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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 hai, UBND huyện khóa XVIII  

  

Ngày 24/8/2021, đồng chí Lê Văn Kỳ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch 
UBND huyện chủ trì Phiên họp thứ hai, UBND huyện khóa XVIII. Dự phiên họp có 

các thành viên UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan: phòng Kinh tế và Hạ 
tầng; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Trung tâm Y tế; Trung tâm Truyền thông 

- Văn hóa; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng 
HĐND-UBND huyện; Chủ tịch UBND, 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 tháng 8/2021 của 
các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; 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: 

I. CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN TRÌNH TẠI PHIÊN HỌP:  

1. Đối với dự thảo Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày 
thành lập Đảng bộ huyện (29/9/1964-29/9/2024) và Ngày thành lập huyện 

(20/10/1964-20/10/2024):  

- Giao các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến tham gia, điều chỉnh nội dung 

thuộc lĩnh vực ngành phụ trách (lưu ý bám sát tình hình thực tiễn để đề xuất nhiệm 
vụ, nội dung đảm bảo phù hợp; làm rõ nguồn lực thực hiện), gửi phòng Văn hóa và 

Thông tin trước ngày 27/8/2021.  

- Giao Phòng Văn hóa và Thông tin đôn đốc, tổng hợp hoàn thiện Kế hoạch 

trình phê duyệt trước ngày 31/8/2021. 

2. Đối với dự thảo Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021: Giao 
phòng Lao động – TB&XH tiếp thu ý kiến tham gia, làm rõ các phương án rà soát 

trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trình phê duyệt và tổ chức 
thực hiện đảm bảo tiến độ.  

3. Đối với Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
an ninh - quốc phòng tháng 8; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021: Giao cơ quan 

chủ trì tiếp thu các ý kiến tham gia tại Phiên họp, rà soát, đánh giá lại một số kết 
quả thực hiện, bổ sung nhiệm vụ công tác tháng 9 (công tác phòng chống dịch 

bệnh), đánh giá tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Hoàn thiện, trình phê duyệt 
chậm nhất ngày 25/8/2021. 



2 

 
3. Đối với các dự thảo văn bản khác: Các cơ quan chủ trì tiếp thu các ý kiến 

tham gia tại Phiên họp, hoàn thiện, trình phê duyệt và thực hiện các bước tiếp theo 
theo đúng quy định. 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn: 

- Tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh 
thần “Chống dịch như chống giặc”; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn 
bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19; 

thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nêu cao trách 
nhiệm, chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, ưu tiên nguồn lực cho công tác 

phòng chống dịch nhưng không để công việc trì trệ.  

- Chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiêm 

chỉnh chấp hành việc cài đặt Ứng dụng cảnh báo tiếp xúc gần người nhiễm Covid-
19 - Bluezone, hoàn thành trước ngày 31/8/2021. 

- Chủ động rà soát, báo cáo nhu cầu kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 gửi 
phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xem xét.  

- Chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; đối với các báo cáo tình hình 
thực hiện nhiệm vụ tại các Phiên họp của UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn bổ sung thêm mục “khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến 
nghị”. 

2. Các nhiệm vụ cụ thể: 

2.1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tập trung tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân tăng cường sản xuất nông 

nghiệp, nhất là trồng các loại rau màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy 
sản để đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên 

địa bàn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. 

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các mô hình, dự án sản xuất nông 

nghiệp theo chuỗi liên kết với nhà đầu tư từ khâu cung ứng giống đến tiêu thụ sản 
phẩm trên địa bàn huyện, làm rõ trách nhiệm của các bên trong việc tiêu thụ sản 

phẩm của nhân dân. Hoàn thành trước ngày 31/8/2021. 

- Rà soát, báo cáo chi tiết sản lượng, dự kiến thời điểm thu hoạch và phương 

án tiêu thụ sản phẩm Sơn tra trên địa bàn huyện trước ngày 15/9/2021.  

- Đẩy nhanh thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2021 đảm bảo hoàn thành 

xong trong tháng 9 năm 2021. Định kỳ hằng tuần báo cáo tiến độ, khó khăn vướng 
mắc, đề xuất giải pháp về UBND huyện để nắm, chỉ đạo. 

- Tiếp tục triển khai các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh ở động vật 

(Dịch Tả lợn Châu phi, Viêm da nổi cục trâu bò, Lở mồm long móng, Cúm gia 
cầm,…). 

- Tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện bám sát tình hình thời 
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tiết, chủ động xây dựng phương án về cơ sở vật chất, nguồn lực chống thiên tai, 

mưa lũ. 

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đánh giá các sản phẩm OCOP năm 

2021 đảm bảo tiến độ. 

- Tiếp tục tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn triển khai xây dựng nông thôn mới 

các xã năm 2021. 

2.2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết tỷ 

lệ 1/500 Khu đô thị mới thị trấn Bắc Yên. 

- Khẩn trương tham mưu xây dựng Đề án cho thuê Bến thuyền Tạ Khoa, xã 

Song Pe.  

- Tập trung tham mưu phương án lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng và 

phương án đầu tư cơ sở vật chất phục vụ du lịch tại điểm du lịch Sống lưng khủng 
long, xã Háng Đồng.  

- Tham mưu văn bản đề nghị Sở Công thương đính chính số liệu tiêu thụ sản 
phẩm Nhãn của huyện Bắc Yên đảm bảo trùng khớp với số liệu thực tế theo báo cáo 

của UBND huyện Bắc Yên. 

- Đôn đốc việc thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và việc 

thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả về xây dựng, hệ thống điện của Công ty 
TNHH Hoa Xuân đối với công trình thuộc dự án Cửa hàng xăng dầu Tà Xùa. 

- Ban hành văn bản hướng dẫn UBND cấp xã quản lý quy hoạch, trật tự xây 

dựng trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo chi tiết, ngắn gọn, có 
kèm hệ thống các mẫu biểu áp dụng. Hoàn thành trước ngày 30/8/2021. 

- Thực hiện nghiêm công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát công tác phòng, 
chống dịch theo quy định đối với các điểm tập kết hàng hóa trên địa bàn huyện. 

- Theo dõi diễn biến thị trường, nắm bắt tình hình sản xuất, phân phối, lưu 
thông hàng hóa để chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp điều phối hàng hóa, 

không để xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu 
cho người dân trên địa bàn huyện. 

- Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, cải tạo Trung tâm Giáo dục lao động cũ làm 
khu cách ly y tế tập trung lâu dài của huyện. 

2.3. Phòng Tài nguyên và Môi trường:  

- Đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất trong kế hoạch 

đấu giá năm 2021. 

- Kiểm tra, làm rõ trường hợp tự ý đào, vận chuyển đất (nghi là khoáng sản) 
tại xã Hồng Ngài. 

- Ban hành văn bản hướng dẫn UBND cấp xã quản lý các trường hợp san ủi 
tạo mặt bằng làm nhà ở, công trình theo quy định của pháp luật. Hoàn thành trước 
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ngày 30/8/2021. 

- Phối hợp giám sát, theo dõi việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực khoáng 
sản, bảo vệ môi trường, đất đai đối với Công ty cổ phần Trung Hưng khai thác 

quặng thạch anh tại khu vực bản Phiêng Ban A, xã Phiêng Ban; việc khắc phục sự 
cố sạt lở tại Mỏ đá Hồng Ngài của Công ty CP đầu tư Vạn An. 

- Tập trung giải quyết dứt điểm những trường hợp còn vướng mắc trong công 
tác cấp GCNQSD đất lần đầu trên địa bàn huyện (theo Công văn số 3037/STNMT-
ĐĐ&ĐĐBĐ ngày 12/8/2021 của Sở TN&MT). 

2.4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Tăng cường kiểm tra, tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đồng bộ các 

nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư. 

- Căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và nguồn vốn 
ngân sách địa phương được giao, tham mưu trình HĐND huyện phân bổ và giao chi 

tiết kế hoạch vốn thực hiện. 

- Ban hành văn bản hướng dẫn kinh phí đảm bảo hoạt động cho các chốt, 

trạm kiểm soát dịch trên địa bàn, tổ Covid-19 cộng đồng.  

- Khẩn trương rà soát, tham mưu điều chỉnh, thu hồi các nội dung ngân sách 

không thực hiện, chậm thực hiện, không có khả năng thực hiện của các cơ quan, 
đơn vị, UBND các xã, thị trấn theo quy định. 

- Thực hiện công tác quyết toán ngân sách năm 2020 với Sở Tài chính; rà 

soát, hoàn thiện dự toán ngân sách năm 2022 đảm bảo tiến độ. 

2.5. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

- Tập trung tham mưu, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học 
mới 2021-2022 đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19; triển khai chương 

trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn theo Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Chủ động rà soát, chuẩn bị phương tiện, cơ sở vật chất và các điều kiện cần 
thiết để tổ chức các hình thức dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa 

phương khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp (nếu có) xảy ra trên địa bàn 
huyện. 

- Chủ trì chuẩn bị nội dung, tham mưu UBND huyện trình xin ý kiến Thường 
trực huyện ủy về việc bố trí cơ sở vật chất Trung tâm Chính trị huyện cho hoạt động 

của Trung tâm GDTX huyện. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu điều chuyển, bố trí đội ngũ 
viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện, xong trước ngày 31/8/2021. 

2.6. Phòng Nội vụ:  

- Trên cơ sở đề xuất của phòng Giáo dục và Đào tạo, tham mưu UBND 

huyện bố trí, điều chuyển đội ngũ giáo viên trên địa bàn huyện, xong trước ngày 
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31/8/2021 

- Hướng dẫn đôn đốc các cơ quan, đơn vị được phân công giúp đỡ các bản 
đặc biệt khó khăn thực hiện việc giúp đỡ trong năm 2021 đảm bảo thiết thực, hiệu 

quả, phù hợp yêu cầu phòng chống dịch Covid-19. 

2.7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:  

- Tham mưu thành lập Đoàn công tác kiểm tra tình hình thiếu đói tại xã Háng 
Đồng theo báo cáo của UBND xã Háng Đồng, hoàn thành trong tháng 8/2021. 

- Kiểm tra việc thực hiện chế độ trợ giúp xã hội hằng tháng cho các đối tượng 

bảo trợ xã hội trên địa bàn xã Tà Xùa. Báo cáo kết quả kiểm tra, đề xuất xử lý sai 
phạm (nếu có) trước ngày 10/9/2021. 

- Tăng cường trách nhiệm của cơ quan trong việc kiểm tra, thẩm định hồ sơ 
đề nghị cho hưởng, chấm dứt chi trả trợ giúp xã hội hằng tháng cho các đối tượng 

bảo trợ xã hội theo đề xuất của UBND cấp xã đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy 
định của pháp luật. 

- Tham mưu tổ chức thực hiện kịp thời Nghị quyết số 68/NQ -CP ngày 
01/7/2021 của Chỉnh phủ và Nghị quyết 04/2021/NQ -HĐND ngày 11/8/2021 của 

HĐND tỉnh Sơn La về quy định một số chính sách hỗ trợ trong phòng, chống dịch 
Covid-19. 

- Tiếp tục nắm thông tin từ gia đình của người lao động tại các tỉnh đang có 
diễn biến dịch Covid-19 phức tạp để làm tốt công tác tư tưởng, động viên theo chỉ 
đạo của Thủ tướng chính phủ. Tổng hợp rà soát  người lao động báo cáo UBND tỉnh 

xem xét, chỉ đạo. 

- Triển khai rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 trên địa bàn huyện theo 

chuẩn nghèo mới giai đoạn 2021-2025 đảm bảo tiến độ. 

2.8. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cài đặt Ứng 
dụng cảnh báo tiếp xúc gần người nhiễm Covid-19 - Bluezone. 

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai lập Đồ án quy hoạch điểm du lịch Đồi thông 
Pu Nhi, xã Phiêng Ban. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát việc tuân thủ các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 

tại các cơ sở lưu trú được UBND huyện chấp thuận cho phép hoạt động phục vụ 
nhu cầu lưu trú, ăn ngủ của các đoàn công tác công vụ, người điều khiển phương 

tiện, người đi cùng phương tiện vận tải hàng hóa. 

- Đối với việc hỗ trợ trong phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết 
04/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND tỉnh: Rà soát, lập danh sách lao 

động làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch phải nghỉ việc và tạm nghỉ 
việc do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 để thực hiện chính sách hỗ trợ, gửi Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 27/8/2021. 
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2.9. Hạt Kiểm lâm huyện: 

- Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng năm 2021, đảm bảo hoàn thành xong trước 
ngày 25/9/2021. 

- Tăng cường hoạt động tuần tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật bảo về 
và phát triển rừng.  

- Tham mưu kiện toàn Tổ công tác liên ngành tuần tra, kiểm soát lâm sản tại 
rừng đặc dụng Tà Xùa khu vực xã Háng Đồng theo đề nghị của Công an huyện. 
Hoàn thành xong trước ngày 27/8/2021. 

2.10. Công an huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan, siết chặt kiểm soát tại Trạm 

kiểm soát không để sót, lọt các ca nhiễm và người ngoại tỉnh, ngoại huyện vào địa 
phương mà chưa được kiểm tra, kiểm soát. 

- Tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an xã, thị trấn phối hợp với chính quyền xã 
quản lý chặt chẽ các trường hợp công dân đi làm ăn ngoại tỉnh, ngoại huyện trở về 

đặc biệt công dân trở về từ các tỉnh, huyện đang có dịch bệnh diễn biến phức tạp. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp đưa 

thông tin không đúng sự thất, khai báo y tế không trung thực; các trường hợp vi 
phạm quy định trong phòng, chống dịch. 

- Thực hiện kiểm tra, rà soát các cơ sở lưu trú đã được chấp thuận cho phép 
hoạt động; đối khớp trên hồ sơ theo dõi khai báo tạm trú, tạm vắng, phòng tránh 
việc lợi dụng hình thức khai báo khách đã thuê phòng nghỉ từ trước để hoạt động 

dịch vụ; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm (nếu có). 

2.11. Ban Chỉ huy Quân sự huyện:  

Chủ trì, phối với các cơ quan, đơn vị đảm bảo các điều kiện cần thiết, duy trì 
hoạt động của Khu cách ly tập trung tại Trung tâm GDTX huyện, đảm bảo an toàn 

phòng chống dịch và tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly. 

2.12. Trung tâm Y tế huyện:  

- Ban hành văn bản hướng dẫn UBND các xã, thị trấn việc lập và tổ chức 
hoạt động của các chốt kiểm soát dịch Covid-19 (thành phần, số lượng, chức năng 

nhiệm vụ, thời gian hoạt động, thẩm quyền thành lập chốt,…). Hoàn thành trong 
ngày 24/8/2021. 

- Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện chuẩn bị các điều kiện cần thiết 
thành lập và duy trì hoạt động của Khu cách ly tập trung tại Trung tâm GDTX 

huyện. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ 
tại Trạm kiểm soát, Khu cách ly tập trung, tuyệt đối không để xảy ra vi phạm do 

không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

- Tiếp tục triển khai thần tốc công tác truy vết, cách ly; lấy mẫu xét nghiệm, 

sàng lọc tất cả các trường hợp sốt, ho, khó thở trong cộng đồng để kịp thời phát 
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hiện sớm mầm bệnh (nếu có) để chủ động đưa ra phương án khoanh vùng nhanh, 

dập dịch triệt để. 

- Tiếp tục triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 3 năm 

2021 trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn, đúng tiến độ. 

2.13. Trung tâm Truyền thông – Văn hóa: 

Tập trung thông tin, tuyên truyền tình hình, diễn biến dịch bệnh Covid-19 và 
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế. 

2.14. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ nhân dân sản xuất trồng 
cây Dứa Queen trên đất dốc theo chuỗi giá trị, hoàn thành việc trồng cây xong 

trước ngày 15/9/2021. Chỉ đạo nhân dân làm cỏ, bón phân đối với các cây đã trồng 
trước. 

- Tổ chức triển khai thực hiện Mô hình hỗ trợ nhân dân phát triển trồng cây 
măng tre Bát Độ trên đất dốc tạo vùng nguyên liệu cung cấp cho Công ty cổ phần Yên 

Thành chế biến măng xuất khẩu, hoàn thành việc trồng cây xong trước ngày 
25/9/2021. 

- Tăng cường hướng dẫn nhân dân các biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc 
các loại rau màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm nhằm nâng cao năng suất, sản lượng 

đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trên địa bàn. 

- Theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện. 
Kịp thời đề xuất ban hành quyết định công bố hết dịch đối với các xã đủ điều kiện. 

2.15. Phòng Dân tộc: Tham mưu văn bản chỉ đạo UBND các xã rà soát, đề xuất 
dự án bố trí, sắp xếp dân cư theo chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. 

2.16. Ban QLDA đầu tư xây dựng đẩy nhanh tiến độ tạo mặt bằng đấu giá 

quyền sử dụng đất các khu đất Điểm dân cư Song Pe, Đồi khí tượng. 

2.17. Chi cục Thuế khu vực Phù Yên – Bắc Yên: Tăng cường các giải pháp  

thu ngân sách trên địa bàn huyện; có văn bản đề nghị Cục Thuế tỉnh hướng dẫn 
huyện tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác thu ngân sách trong điều kiện 

huyện Phù Yên thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19. 

2.18. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể 

chính trị - xã hội huyện: Tăng cường tuyên truyền đoàn viên, hội viên và nhân dân 
cài đặt ứng dụng Bluezone, cùng chung tay thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19. 

2.19. UBND các xã, thị trấn: 

- Nêu cao trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã trong phòng dịch Covid-

19; chỉ đạo các Tổ Covid-19 cộng đồng quản lý chặt chẽ nhân dân trên địa bàn, 
tuyên truyên nhân dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. 
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- Chỉ đạo nhân dân thực hiện tiêm phòng vắc xin phòng dịch Covid-19 theo 

đúng kế hoạch và thông báo của Trung tâm Y tế huyện; phối hợp với Trung tâm Y 
tế thực hiện tốt công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ tiêm 

phòng vắc xin Covid-19. 

- Tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách trên địa bàn đảm 

bảo hoàn thành, vượt chỉ tiêu dự toán giao. 

- Kiện toàn tổ xung kích phòng chống thiên tai; chuẩn bị và thực hiện tốt các 
giải pháp phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “Bốn tại chỗ”. 

- Phối hợp với các nhà trường chuẩn bị tốt triển khai nhiệm vụ năm học mới 
2021-2022; tăng cường tuyên truyền đến các bậc phụ huynh về chế độ, chính sách 

cho học sinh theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ.  

- Phối hợp với phòng Lao động – TB&XH triển khai rà soát, đề xuất hỗ trợ 
kịp thời cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 

68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chỉnh phủ và Nghị quyết 04/2021/NQ -HĐND ngày 
11/8/2021 của HĐND tỉnh Sơn La. 

- Tăng cường trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã, thị trấn trong công tác 
quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện các vấn đề phát sinh vượt 
thẩm quyền. 

- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các diện tích rừng trên địa bàn; chỉ đạo 

các tổ bảo vệ rừng của các bản thường xuyên tuần tra, phát hiện, xử lý theo thẩm 
quyền đối với các trường hợp vi phạm. 

- Tăng cường trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã trong việc rà soát, lập 
đề xuất cho hưởng, thôi chi trả trợ giúp xã hội hằng tháng cho các đối tượng bảo trợ 

xã hội đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật. 

- Chỉ đạo nhân dân tăng gia sản xuất nông nghiệp để tự đảm bảo nguồn cung 

thực phẩm trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. 

- Tập trung chỉ đạo nhân dân chuẩn bị các điều kiện cần thiết triển khai công 

tác trồng rừng năm 2021 đảm bảo tiến độ, hành thành chỉ tiêu kế hoạch giao.  

- UBND xã Hua Nhàn: Chỉ đạo cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện tiêm 

phòng vắc xin phòng dịch Covid-19. 

2.20. 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 thứ 03 của UBND 
huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND huyện tổ chức làm 
việc với Ban Tuyên giáo huyện ủy, Trung tâm GDTX huyện vào ngày 26/8/2021. 

Trên đây là nội dung kết quả phiên họp lần thứ hai - UBND huyện khóa 
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XVIII. 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 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
Ngô Văn Huynh 
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