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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 61, UBND huyện khóa XVII  

  

Ngày 23/6/2021, đồng chí Lê Văn Kỳ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện chủ trì Phiên họp thứ 61, UBND huyện khóa XVII. Dự phiên họp có 

đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 

Nam huyện; các thành viên UBND huyện; đồng chí Quyền Trưởng phòng Kinh tế 

và Hạ tầng; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Chi cục Thuế khu vực Phù Yên - Bắc 

Yên; Kho bạc Nhà nước huyện; Bệnh viện đa khoa huyện; Đội quản lý thị trường số 

04; 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; Hạt Kiểm lâm huyện; Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai; 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 6/2021 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 các dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện thực hiện các Đề án của 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện: Các cơ quan chủ trì hoàn thiện, trình xin ý kiến 

thành viên UBND huyện tại phiên họp chuyên đề lần thứ nhất của UBND huyện 

khóa XVIII để xem xét, trình Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XVIII thông qua. 

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

gia tại phiên họp, chủ động phối hợp với các ngành liên quan hoàn thiện, trình phê 

duyệt trước ngày 25/6/2021. 

II. Một số nhiệm vụ cụ thể: 

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

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển 

kinh tế - xã hội gắn với phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo hoàn thành mục tiêu, 

chỉ tiêu 6 tháng đầu năm; xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2021 đảm bảo rõ người, rõ việc, đúng tiến độ. 

- Đẩy nhanh tiến độ trình phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các 
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nội dung mua sắm, sửa chữa tài sản đã được giao trong dự toán ngân sách năm 2021  

đảm bảo hoàn thành xong trước 30/6/2020 theo điều hành ngân sách của tỉnh, 

huyện. 

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc giải quyết các kiến 

nghị, đề xuất của nhân dân, kiến nghị của cử tri, kiến nghị của các bản, tiểu khu 

đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 

2. Các nhiệm vụ cụ thể: 

2.1. Hạt Kiểm lâm huyện: 

- Lập dự toán trồng mới 152 ha rừng sản xuất, rừng phòng hộ theo Kế hoạch 

số 121/KH-UBND ngày 13/5/2021 của UBND huyện theo hình thức chỉ hỗ trợ cây 

giống cho nhân dân. Dự toán gửi phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Tài chính – 

Kế hoạch trước ngày 28/6/2021; chủ động chuẩn bị nguồn cây giống và các điều 

kiện cần thiết để triển khai trồng ngay khi đủ điều kiện, đảm bảo hoàn thành trồng 

toàn bộ 152 ha rừng xong trước ngày 31/8/2021. 

- Tăng cường hoạt động tuần tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật bảo về 

và phát triển rừng, nhất là hoạt động của Tổ công tác liên ngành theo Quyết định số 

360/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 của UBND huyện. 

2.2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Trên cơ sở đề xuất của Hạt Kiểm lâm huyện, thẩm định, xin ý kiến phòng 

Tài chính – Kế hoạch về nguồn vốn thực hiện, trình UBND huyện phê duyệt dự 

toán trồng mới 152 ha rừng sản xuất, rừng phòng hộ theo Kế hoạch số 121/KH-

UBND ngày 13/5/2021 của UBND huyện. 

- Khẩn trương đôn đốc, tổng hợp, tổ chức họp thống nhất với các ngành, tham 

mưu UBND huyện báo cáo phương án ổn định dân cư tại bản Ngậm, xã Song Pe 

theo Thông báo số 116/TB-UBND ngày 23/3/2021 và Công văn số 1063/UBND-

KT ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Sơn La trình xin ý kiến các cấp có liên quan 

theo quy định, báo cáo UBND tỉnh vào ngày 30/6/2021. 

- Tập trung tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai 

đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh ở gia súc; phòng chống thiên tai đảm 

bảo kịp thời, hiệu quả. Định kỳ báo cáo kết quả về UBND huyện trước 11h00 thứ 

4 hằng tuần để tổng hợp, báo cáo Thường trực huyện ủy. 

- Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng 

nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí năm 2021. 

- Tiếp tục rà soát số lượng, thời điểm thu hoạch, chủ động kết nối tiêu thụ sản 

phẩm quả của nhân dân cung cấp cho các nhà máy chế biến và xuất khẩu năm 2021. 

- Rà soát, tổng hợp kiến nghị của cử tri và các bản, tiểu khu, khẩn trương 

triển khai thực hiện hoặc đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện các 

công trình phòng, chống, khắc phục thiên tai đảm bảo kịp thời.  
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2.3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

 - Khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc 

xây dựng công trình thuộc dự án Cửa hàng xăng dầu Tà Xùa của Công ty TNHH 

Hoa Xuân và kiểm tra các điều kiện khởi công công trình, điều kiện kinh doanh, 

điều kiện an toàn các công trình lưu trú tại xã Tà Xùa theo chỉ đạo của UBND tỉnh 

tại Công văn số 1672/UBND-KT ngày 10/6/2021, Công văn số 1808/UBND-KT 

ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Sơn La. Tham mưu UBND huyện báo cáo UBND 

tỉnh trước ngày 30/6/2021. 

- Tham mưu văn bản đề nghị Sở Giao thông vận tải có biện pháp khắc phục 

tình trạng sạt lở, đá rơi gây nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia 

giao thông đường Quốc lộ 37 đoạn dốc Cao Đa, xã Phiêng Ban. Hoàn thành trước 

ngày 30/6/2021. 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy trình lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng 

nông thôn mới các xã giai đoạn 2021-2030. 

- Khẩn trương đề xuất đầu tư hạ tầng các điểm quy hoạch dân cư bản Phúc, 

bản Khoa, bản Trạng xã Mường Khoa, bản Pe xã Song pe để đấu giá quyền sử dụng 

đất đảm bảo tiến độ. 

- Chủ trì phối hợp với UBND các xã lập dự toán kinh phí hót sạt lở, đề xuất 

các biện pháp khắc phục Đường Xím Vàng – Hang Chú, Đường vào Trung tâm xã 

Chim Vàn, Tuyến đường Cao Đa - Chim Vàn - Pắc Ngà bị ảnh hưởng mưa lũ từ ngày 

11/6/2021 đến 14/6/2021. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đối chiếu các khoản thu 

ủng hộ xóa nhà tạm, trên cơ sở đó trình phân bổ kinh phí đảm bảo tiến độ. 

- Chủ động phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND xã, thị trấn 

tiển khai các nhiệm vụ, giải pháp tiêu thụ sản phẩm quả cho nhân dân (Xoài, 

Nhãn,…). Định kỳ báo cáo kết quả tiêu thụ sản phẩm quả về UBND huyện trước 

11h00 thứ 4 hằng tuần để tổng hợp, báo cáo Thường trực huyện ủy; đồng thời 

tham mưu thực hiện chế độ báo cáo hằng ngày theo chỉ đạo của tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi 

trường, UBND xã Song Pe chủ động tham mưu xây dựng, hoàn thiện phương án 

quản lý Cảng đầu cầu Tạ Khoa, xã Song Pe. 

2.4. Phòng Tài nguyên và Môi trường:  

- Khẩn trương tham mưu thực hiện thu hồi, giải phóng mặt bằng; đôn đốc 

Ban QLDA đầu tư xây dựng, phòng Kinh tế và Hạ tầng và các đơn vị liên quan đẩy 

nhanh tiến độ hoàn thiện kết cấu hạ tầng, xử lý tài sản trên đất, xây dựng giá đất cụ 

thể; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các khu 

đất trong kế hoạch năm 2021 đảm bảo tiến độ. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi 

trường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về tiến độ, kết quả thu từ đấu 
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giá quyền sử dụng đất năm 2021. 

- Đôn đốc, tổng hợp báo cáo của các ngành và UBND xã Phiêng Côn, tham 

mưu UBND huyện tổ chức họp thống nhất phương án giải quyết tình trạng thiếu đất 

sản xuất của bản Suối Trắng, xã Phiêng Côn; trên cơ sở đó tham mưu UBND huyện 

báo cáo Thường trực HĐND tỉnh (đ/c Chá A Của), UBND tỉnh trước ngày 

30/6/2021 theo Thông báo kết luận số 52/TB-UBND ngày 27/5/2021 của UBND 

huyện. 

2.5. Phòng Tài chính - kế hoạch 

- Trên cơ sở đề xuất của các ngành, khẩn trương tham mưu UBND huyện bố 

trí kinh phí hoặc đề xuất nguồn kinh phí đối với các nội dung sau: 

+ Kinh phí thực hiện các nội dung tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất năm 

2021 (xây dựng giá đất cụ thể, giải phóng mặt bằng, đầu tư kết cấu hạ tầng,…) 

+ Kinh phí phòng chống dịch Covid-19, nhất là các nội dung chi đảm bảo chế 

độ, chính sách cho lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch.  

+ Kinh phí trồng mới 152 ha rừng sản xuất, rừng phòng hộ tại các xã Tạ 

Khoa, Song Pe theo Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 13/5/2021 của UBND 

huyện.  

+ Kinh phí lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã giai 

đoạn 2021 -2030. 

+ Kinh phí khắc phục sạt lở Đường Xím Vàng – Hang Chú, Đường vào 

Trung tâm xã Chim Vàn, Tuyến đường Cao Đa - Chim Vàn - Pắc Ngà bị ảnh hưởng 

mưa lũ từ ngày 11/6/2021 đến 14/6/2021. 

- Tham mưu xem xét thu hồi, điều chỉnh kinh phí các dự án: Nâng cấp một số 

đoạn vìa hè Quốc lộ 37 đoạn qua thị trấn Bắc Yên; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 

lệ 1/500 khu dân cư mới Hồ Phiêng Ban 2-3, thị trấn Bắc Yên để thực hiện các nội 

dung khác đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. 

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện, tháo gỡ vướng mắc và các vấn đề 

phát sinh cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn để đẩy nhanh tiến độ thu, 

chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư. 

2.6. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

- Chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 

năm 2021 trên địa bàn huyện. 

- Chủ trì, phối hợp với Trường THPT huyện tiếp tục rà soát, đề xuất phương 

án bố trí chỗ ở bán trú cho học sinh Trường THPT huyện để nâng cao chất lượng 

học tập của học sinh. 

- Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng 

các xã, thị trấn. 
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2.7. Phòng Nội vụ:  

- Tham mưu chuẩn bị nội dung tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa 

XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Tham mưu tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 đảm bảo tiến 

độ, theo quy định. 

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

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Trung tâm Y tế rà soát, nắm danh sách số 

công nhân đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang và các khu vực vùng dịch Covid-19 có nhu 

cầu về địa phương, đồng thời phối hợp đón, phân luồng, cách ly kịp thời theo quy định. 

- Trên cơ sở đề xuất của UBND các xã, thị trấn, thẩm định, đề xuất điều 

chỉnh Kế hoạch thực hiện xóa  nhà tạm đối với hộ nghèo trên địa bàn huyện năm 

2021 và giai đoạn 2021-2015; trong đó ưu tiên cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông 

thôn mới (Tà Xùa, Phiêng Côn...) . Trình dự thảo kế hoạch điều chỉnh tại Phiên họp 

thường kỳ tháng 7 của UBND huyện khóa XVIII. 

- Tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7  

đảm bảo kịp thời, hiệu quả. 

- Ban hành văn bản hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai Nghị định số 

20/2021 ngày 15/3/2021 của Thủ tướng chính phủ, đảm bảo việc thực hiện chế độ 

chính sách cho các đối tượng kịp thời, đúng quy định. 

2.9. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông – Văn hóa 

- Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 

dục thể thao trên địa bàn đảm bảo phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 

theo quy định. 

- Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông Văn hóa chủ động chuẩn bị nội dung, điều 

kiện tham gia Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Sơn La lần thứ XX năm 2021 

tại huyện Mộc Châu theo kế hoạch. 

2.10. Trung tâm Y tế huyện:  

- Tiếp tục tham mưu thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh 

Covid-19, trong đó ưu tiên tập trung hướng dẫn, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, 

các Trạm y tế xã, thị trấn nắm danh sách, cách ly kịp thời đối với các trường hợp 

đi từ vùng dịch về địa phương. Định kỳ báo cáo kết quả phòng chống dịch về 

UBND huyện trước 11h00 thứ 4 hằng tuần để tổng hợp, báo cáo Thường trực 

huyện ủy và tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện thực hiện chế độ báo cáo hằng ngày 

theo quy định. 

- Thực hiện công tác phòng dịch Covid-19 tại các kỳ họp thứ nhất, thứ hai 

của HĐND huyện khóa XVIII. 
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2.11. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện 

- Tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò, vắc xin 

Lở mồm long móng đảm bảo kỹ thuật, tiến độ, hiệu quả theo kế hoạch. Định kỳ báo 

cáo kết quả về phòng Nông nghiệp và PTNT huyện trước 17h00 thứ 3 hằng tuần 

để tổng hợp, báo cáo Thường trực huyện ủy. 

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các mô hình hỗ trợ phát triển vùng 

nguyên liệu (Dứa Queen, Ngô ngọt) cho Trung tâm rau quả Doveco Sơn La đảm 

bảo hiệu quả, kịp thời vụ. 

2.12. Ban QLDA đầu tư xây dựng:  

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các công trình hạ tầng tại các vị trí 

đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021. 

- Khẩn trương tham mưu phối hợp với các đơn vị liên quan, đề xuất phương 

án án ổn định dân cư bản Ngậm, xã Song Pe gửi phòng Nông nghiệp và PTNT theo 

chỉ đạo tại 60/TB-UBND ngày 07/6/2021 của UBND huyện. 

2.13. Chi cục Thuế:  

- Chủ động, quyết liệt triển khai các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn 

huyện; rà soát, tập trung các giải pháp thu nợ thuế nợ thuế của các công ty, doanh 

nghiệp. 

- Chỉ đạo các thành viên Đội thu hồi nợ đọng tiền sử dụng đất; Đội chống thất 

thu ngân sách tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ rà soát, thu tiền sử dụng đất, 

thu thuế, phí năm 2021. 

2.14. UBND các xã, thị trấn: 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh ở gia súc; vận động 

các hộ chăn nuôi trâu, bò đăng ký tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục trâu, bò theo 

hình thức xã hội hóa, đảm bảo đạt trên 90% số con được tiêm phòng. 

- Tập trung, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, tránh thiên tai mùa 

mưa lũ năm 2021; khẩn trương rà soát các hộ gia đình có nguy cơ mất an toàn phải 

di chuyển khẩn cấp để có phương án xử lý kịp thời; kiện toàn Tổ xung kích phòng 

chống thiên tai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xây dựng phương 

án phòng chống thiên tai năm 2021; chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo, đề 

xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về UBND huyện qua cơ quan thường trực 

PCTT&TKCN huyện.  

- Khẩn trương rà soát, đăng ký  danh sách tiêm phòng vắc xin Covid-19 năm 

2021-2022 đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đủ hồ sơ theo Công văn số 

1115/UBND-VP ngày 23/6/2021 của UBND huyện. 

- Tập trung phối hợp với Trung tâm Y tế, phòng Lao động – TB&XH thực 

hiện tốt công tác rà soát, nắm danh sách số công nhân đang lưu trú tại tỉnh Bắc 
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Giang và các khu vực vùng dịch Covid-19 có nhu cầu về địa phương và chủ động 

xây dựng kế hoạch tiếp đón, cách ly kịp thời theo quy định; mỗi xã, thị trấn nghiên 

cứu bố trí các điểm cách ly tập trung trên địa bàn đảm bảo an toàn phòng chống 

dịch và thuận tiện cho công tác lấy mẫu xét nghiệm. 

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch, huy động nguồn lực triển khai thực hiện 

chương trình nông thôn mới trên địa bàn theo Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 

26/02/2021 của UBND huyện. 

- Tập trung triển khai các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn đảm bảo hoàn 

thành, vượt chỉ tiêu dự toán giao năm 2021; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng 

mắc về UBND huyện, phòng Tài chính – Kế hoạch để chỉ đạo, tháo gỡ. 

- Rà soát, đề xuất quỹ đất trên địa bàn để tạo quỹ đất đấu giá QSD đất năm 

2022 và giai đoạn 2023-2025. Đề xuất gửi phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và 

Môi trường trước ngày 15/7/2021. 

- Phối hợp với ngành giáo dục tích cực tuyên truyền, quan tâm động viên, tạo 

điều kiện tốt nhất để học sinh khối 12 tham gia thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đảm 

bảo đầy đủ, đạt kết quả tốt. 

- Triển khai rà soát lại nhà tạm cần xoá năm 2021 đảm bảo các hộ có điều 

kiện tự thực hiện trước khi hỗ trợ từ các nguồn vốn huy động được. Báo cáo kết quả 

rà soát gửi phòng Lao động – TB&XH trước ngày 05/7/2021. 

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát, hoàn thiện hồ sơ cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nhà văn hóa bản, tiểu khu. 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo và chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND huyện về hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng xã, 

thị trấn.  

- Tăng cường hơn nữa trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được UBND 

huyện, Chủ tịch UBND huyện giao cũng như trong công tác phối hợp với các cơ 

quan chuyên môn của huyện trong thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý nhà 

nước của cấp xã; chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo đảm bảo tiến độ, chất 

lượng theo yêu cầu.  

2.15. UBND các xã Tạ Khoa, Mường Khoa: Phối hợp với phòng Tài 

nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các điểm dân cư đã 

được quy hoạch để đấu giá quyền sử dụng đất. 

2.16. Giao UBND xã Háng Đồng:  

- Tiếp tục tuyên truyền vận động hộ gia đình ông Thào A Nu khẩn trương 

tháo dỡ công trình trái phép tại điểm ngắm cảnh Sống lưng khủng long;  

- Phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường đề xuất 

phương án thu hồi diện tích đất tại phía ta luy dương khu ngắm cảnh Sống lưng 

Khủng long để làm đất thương mại, dịch vụ, bãi đỗ xe. 
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2.17. Giao UBND xã Song Pe:  Thực hiện công tác tuyên truyền về chủ 

trương xã hội hóa công tác quản lý Cảng đầu cầu Tạ Khoa (Km 425, QL.37) xã 

Song Pe để nhân dân nắm và tổ chức thực hiện; phối hợp với các ngành của huyện 

tổ chức giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để đấu giá cho thuê đất.   

2.18. Văn phòng HĐND& UBND huyện: 

- Rà soát, tham mưu triển khai quy trình xây dựng Bộ phận Một cửa hiện đại 

cho 12 xã (Phiêng Côn, Chiềng Sại, Chim Vàn, Pắc Ngà, Tạ Khoa, Hua Nhàn, 

Hồng Ngài, Tà Xùa, Làng Chếu, Xím Vàng, Háng Đồng, Hang Chú) trong giai đoạn 

2021-2022. 

- Tham mưu chuẩn bị các điều kiện tổ chức Kỳ họp thứ nhất, Kỳ họp thứ hai 

HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- 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 nhất của 

UBND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Trên đây là nội dung kết quả phiên họp lần thứ 61 - 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 
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