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HUYỆN BẮC YÊN    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                   

Số:  144/KH-UBND 
          

Bắc Yên, ngày 18 tháng 6 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
Giải quyết đề xuất, kiến nghị của các bản, tiểu khu sau Hội nghị đối thoại giữa 

Thường trực huyện ủy với các Bí thư chi bộ, Trưởng bản, tiểu khu, Trưởng ban 
công tác mặt trận, người có uy tín các bản, tiểu khu năm 2021 

 

  

Thực hiện Thông báo số 249-TB/HU của huyện ủy về kết luận của Thường trực 

huyện ủy tại Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực huyện ủy với Bí thư chi bộ, 
Trưởng bản, tiểu khu, Trưởng ban công tác mặt trận, người có uy tín các bản, tiểu khu 

năm 2021; Thông báo số 309-TB/HU ngày 26/5/2021 của huyện ủy về chuẩn bị nội 
dung hội nghị cấp ủy 6 tháng đầu năm 2021. 

Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch giải quyết đề xuất, kiến nghị của các 
bản, tiểu khu sau Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực huyện ủy với Bí thư chi 

bộ, Trưởng bản, tiểu khu, Trưởng ban công tác mặt trận, người có uy tín các bả n, tiểu 
khu năm 2021, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Huy động tối đa các nguồn lực hiện có giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại 

các bản, tiểu khu góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
đảm bảo quốc phòng – an ninh, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội; nâng 
cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong việc nắm bắt, 

giải quyết các đề xuất, kiến nghị của nhân dân. 

2. Yêu cầu:  

- Các kiến nghị, đề xuất của các  bản, tiểu khu phải được đánh giá, xem xét kỹ 
lưỡng, trên cơ sở đó và các nguồn lực hiện có, ưu tiên giải quyết các nội dung cấp thiết , 

đảm bảo kịp thời, thiết thực, hiệu quả.  

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các  xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ trong quá trình 

triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc về UBND huyện để 
chỉ đạo giải quyết. 

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP: 

1. Nội dung kiến nghị, cơ quan chủ trì, thời hạn giải quyết:  

Trên cơ sở kết quả rà soát, báo cáo đề xuất của các cơ quan, đơn vị, UBND 

huyện xây dựng kế hoạch giải quyết đối với  02 nhóm kiến nghị như sau: 
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1.1. Nhóm kiến nghị liên quan đến đầu tư xây dựng  (chi tiết tại phục lục số 01  
kèm theo). 

- Về nguồn vốn đầu tư giai đoạn  2021 – 2025: Hiện nay, do kế hoạch đầu tư 
công trung hạn của Trung ương và tỉnh đều chưa được phê duyệt, do đó nguồn vốn đầu 
tư công giai đoạn 2021-2025 của huyện Bắc Yên cũng chưa được thông báo (mới chỉ 

có dự kiến nguồn vốn ngân sách địa phương) . 

- Tiến độ xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025: Do 

các nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 chưa được thông báo chính 
thức, nên hiện tại UBND huyện vẫn đang tổng hợp danh mục dự kiến đầu tư giai đoạn 

2021-2025 theo đề xuất của các xã, thị trấn để có thể hoàn thiện kế hoạch đầu tư công 
ngay khi được thông báo vốn. 

- Các giải pháp: Từ những nội dung nêu trên, UBND huyện chỉ đạo giải quyết 
như sau: 

1.1.1. Đối với các công trình đầu tư, nâng cấp nhà văn hóa:  

Hiện nay, UBND huyện đang rà soát, tổng hợp tài sản, hiện trạng nhà văn hóa 

các bản, tiểu khu sau khi sáp nhập làm cơ sở xây dựng phương án xử lý tài sản. Sau khi 
hoàn thiện, UBND huyện sẽ có văn bản trả lời cụ thể đối với các kiến nghị.  

1.1.2. Đối với các công trình kiến nghị đầu tư mới thuộc thẩm quyền cấp huyện  

a) Các kiến nghị về thực hiện Nghị quyết 77/2018/NQ -HĐND của HĐND tỉnh 
Sơn La: UBND huyện giao các xã tổng hợp nhu cầu, xác định khả năng đóng góp của 

nhân dân và trình UBND huyện thông qua phòng Kinh tế - Hạ tầng thẩm định, trình 
phê duyệt, phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu cấp kinh phí, UBND cấp xã tổ chức 

thực hiện. 

b) Các công trình đầu tư khác: Do nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 – 2025 hiện chưa được thông báo, UBND huyện giao:  

- UBND các xã, thị trấn tổng hợp các kiến nghị về đầu tư xây dựng trên địa bàn 

xã mình, rà soát, bổ sung vào danh mục đề xuất đầu tư giai đoạn 2021 -2025 theo thứ tự 
ưu tiên và khả năng cân đối vốn gửi phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp. 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp tục hoàn thiện danh mục dự kiến đầu tư giai 
đoạn 2021-2025 trên cơ sở đề xuất của các xã, và tham mưu UBND huyện xây dựng kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 2021 -2025 khi được UBND tỉnh thông báo kế hoạch vốn 
của cả giai đoạn. 

- Sau khi kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 huyện Bắc 

Yên được thông qua, UBND huyện sẽ trả lời cụ thể kết quả giải quyết các kiến nghị và 
thông báo kết quả đến các cử tri, bản, tiểu khu.  

1.2. Nhóm các kiến nghị khác (chi tiết tại các phục lục từ số 02 đến 13 kèm 
theo). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn được giao chủ trì căn cứ nội dung, 

lộ trình tại Kế hoạch này  khẩn trương rà soát, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn 



3 
 

vị liên quan để giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho UBND huyện thực hiện 
quy trình giải quyết các nội dung kiến nghị đảm bảo tiến độ ; định kỳ trước ngày 10 

tháng cuối mỗi quý (bắt đầu từ Quý III năm 2021) báo cáo tình hình, kết quả giải 
quyết kiến nghị gửi UBND huyện qua Văn phòng HĐND-UBND huyện, đồng thời gửi 
bản mềm báo cáo vào địa chỉ hộp thư: vp.bacyen@sonla.gov.vn.  

2. UBND các xã, thị trấn tổng hợp các kiến nghị về đầu tư xây dựng trên địa bàn 
xã mình, rà soát, bổ sung vào danh mục đề xuất đầu tư giai đoạn 2021 -2025 theo thứ tự 

ưu tiên và khả năng cân đối vốn (theo biểu dự kiến gửi kèm), gửi phòng Tài chính – Kế 
hoạch tổng hợp. 

3. Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ trì tham mưu đôn đốc các cơ quan, đơn 
vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung trong Kế hoạch này. Tổng h ợp, tham 

mưu UBND huyện báo cáo Ban Thường vụ huyện ủy  trước ngày 15 tháng cuối mỗi 
quý (bắt đầu từ Quý III năm 2021). 

Trên đây là Kế hoạch của UBND huyện về giải quyết đề xuất, kiến nghị của các 
bản, tiểu khu sau Hội nghị đối thoại giữa Thường trực huyện ủy với các Bí thư chi bộ, 

Trưởng bản, tiểu khu, Trưởng ban công tác mặt trận, người có uy tín các bản, tiểu khu 
năm 2021. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn khẩn trương, nghiêm 

túc triển khai thực hiện ../. 

Nơi nhận:        
- Thường trực huyện ủy; 
- Ban Thường vụ huyện ủy; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Các cơ quan chuyên môn; 
- Ban QLDA ĐTXD huyện; 
- Hạt Kiểm lâm huyện; 
- Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Sơn La chi nhánh 
Phù Yên - Bắc Yên; 
- Điện lực Phù Yên; 
- Viettel Bắc Yên; 
- Trung tâm Y tế huyện; 
- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
 

Lê Văn Kỳ 
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