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Số: 114/TB-UBND Bắc Yên, ngày 24 tháng 9 năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lê Văn Kỳ: Phó Bí thư huyện ủy,  

Chủ tịch UBND huyện tại Phiên họp thứ ba, UBND huyện khóa XVIII  

 
Ngày 24/9/2021, đồng chí Lê Văn Kỳ: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND 

huyện chủ trì Phiên họp thứ ba, UBND huyện khóa XVIII. Dự phiên họp có đồng chí 
Bí thư huyện ủy; các thành viên UBND huyện; đồng chí Trưởng phòng Kinh tế và 

Hạ tầng; đại diện lãnh đạo các cơ quan: 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; Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng HĐND  và UBND huyện; Đại diện 
Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND xã, thị trấn; 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 của các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn; ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư huyện 
ủy; 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. ĐỐI VỚI CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN TRÌNH PHIÊN HỌP 

Qua thảo luận, UBND huyện cơ bản nhất trí với các dự thảo Báo cáo, Kế 
hoạch, Quyết định. Yêu cầu các cơ quan chủ trì căn cứ ý kiến tham gia tại phiên họp 

và kết luận của Chủ tịch UBND huyện, hoàn thiện nội dung dự thảo, gửi Văn phòng 
HĐND và UBND huyện trong ngày 27/9/2021 để trình duyệt, ban hành và tổ chức 

thực hiện.  

II. NHIỆM VỤ 

1. Nhiệm vụ chung 

1.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch khẩn trương hoàn thiện báo cáo tình hình 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối 
năm 2021, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt, ban hành làm cơ sở các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện. 

1.2. Về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năn 2021, xây dựng kế 

hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022: Giao các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

thị trấn: 

- Rà soát, đánh giá tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 
2021, trên cơ sở đó có các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành 100% 

chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. 



- Trên cơ sở đánh giá dự kiến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã 

hội năm 2021, các chỉ tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2021-2026, rà soát, hoàn thiện Kế 

hoạch, nhiệm vụ thực hiện năm 2022, trình HĐND các cấp quyết nghị tại kỳ họp 
cuối năm 2021. 

1.3. Tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch Covid-19: 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt và thực hiện 
nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, của Huyện ủy, Ban chỉ đạo huyện, nhất 

là trong việc sáng lọc, phân loại, bố trí cách ly. 

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các xã, thị trấn xây dựng 

kịch bản đón người lao động từ các tỉnh trở về; phân công rõ trách nhiệm cụ thể cho 
lãnh đạo, công chức trong tổ chức thực hiện. Tiếp tục rà soát việc hỗ trợ theo Nghị 

quyết 68/NQ-CP, kịp thời trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, hỗ trợ cho các đối 
tượng. 

- Các cơ quan, đơn vị chức năng, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên 
truyền, kiểm tra, giám sát các hoạt động dịch vụ đã được nới lỏng giãn cách, hoạt 

động trở lại. 

- Trung tâm y tế chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng triển khai 

tiêm vắc xin phòng dịch cho đối tượng lái xe đảm bảo nhanh, đúng đối tượng. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện nghiêm kế hoạch năm học 2021-2022 
theo kịch bản, tình huống diễn biến dịch bệnh. 

1.4. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và triển khai các dự án 

khởi công mới năm 2021:  

- Tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của 
UBND huyện về giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. 

- Tập trung giải ngân số vốn đã đủ điều kiện giải ngân (thanh toán chi phí 
chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới đã được quyết định đầu tư; thanh toán khối 

lượng hoàn thành các dự án chuyển tiếp, các chi phí khác…). 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tư vấn, các nhà thầu để triển khai các 

dự án. 

- Người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, 

HĐND, UBND huyện trong trường hợp bị thu hồi số vốn đã giao về ngân sách tỉnh. 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch: Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu các dự án khởi công mới năm 2021. Chủ trì đôn đốc việc thực hiện, 

giải ngân vốn đầu tư công, tiếp tục rà soát trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế 
hoạch theo quy định. 

1.5. Về thu ngân sách: Giao phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục thuế Phù 

Yên - Bắc Yên tham mưu, tổ chức thực hiện các giải pháp thu ngân sách trong quý 

IV năm 2021. 

1.6. Về kịch bản tăng trưởng: Giao phòng Tài chính – Kế hoạch rà soát, cập 

nhật, xây dựng kịch bản tăng trưởng quý IV và cả năm 2021. 



1.7. Về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ: Các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn rà soát các phương án phòng chống thiên tai, 

mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ”; kiên quyết di dời người dân khỏi vùng nguy 
hiểm do thiên tai, lũ ống, lũ quét. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đôn 
đốc, chỉ đạo thực hiện. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu tổ chức Hội nghị gặp 
mặt các doanh nghiệp trên địa bàn huyện nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 

ngày 13/10/2021. 

- Sớm trình phê duyệt Quyết định giá khởi điểm để đấu giá Khu đất Trạm Khí 

tượng huyện khi có Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể của UBND tỉnh. 

2.2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Khẩn trương 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.  

- Khẩn trương tham mưu, hoàn thiện thủ tục hồ sơ liên quan dự án Khu đô thị 

mới thị trấn; Hoàn thành sửa chữa, bàn giao đưa vào sử dụng Khu cách ly tập trung 
Trung tâm GDLĐ cũ; Hoàn thành giao khoán quản lý, khai thác bến phà Tạ Khoa. 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát hệ thống đường giao 

thông, phân loại các tuyến đường nhân dân có thể tự khắc phuc, tuyến đường cần hỗ 
trợ. Xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn vốn duy tu bảo dưỡng để khắc phục đảm bảo 

giao thông thông suốt trong mùa mưa lũ. 

- Đề xuất UBND huyện thành lập Tổ công tác tham mưu thực hiện các dự án 

trọng điểm về đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện. Nội dung đề xuất gửi UBND 
huyện trước ngày 30/9/2021. 

2.3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Đẩy nhanh tiến độ lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện đấu giá 

quyền sử dụng đất Khu đất Trạm Khí tượng huyện khi được phê duyệt. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa 

bàn huyện. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND xã Song Pe 
giám sát việc dừng các hoạt động khoáng sản của Công ty cổ phần khoáng sản Tây 
Bắc tại khu vực bản Ngậm, xã Song Pe.  

- Tiếp tục tham mưu giải quyết kiến nghị của nhân dân bản Suối Trắng xã 
Phiêng Côn. 

2.4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tiếp tục 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 chậm nhất ngày 04/10/2021. 

- Tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ trọng tâm của Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Hoàn thành 
chậm nhất ngày 28/9/2021. 

- Tham mưu UBND huyện thành lập Tổ rà soát các công trình nước sinh hoạt 

trên địa bàn. Hoàn thành, gửi về UBND huyện trước ngày 05/10/2021.  

- Chủ trì, phối hơp với UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế 
hoạch trồng rừng năm 2021 đảm bảo tiến độ. 

2.5. Phòng Nội vụ:  

 - Rà soát, triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ về cải cách hành chính năm 2021; Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ Đoàn 
kiểm tra công tác CCHC của tỉnh và chấm điểm CCHC huyện đảm bảo kịp thời, theo 

đúng hướng dẫn của tỉnh. 

- Rà soát, tham mưu UBND huyện Quyết định về việc kiện toàn phân công 

các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Hoàn 
thành, gửi UBND huyện trước ngày 05/10/2021. 

 2.6. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: Tiếp tục triển khai rà soát hộ 

nghèo, cận nghèo năm 2021 trên địa bàn huyện theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 
2021-2025 đảm bảo đúng tiến độ. 

 2.7 Phòng Văn hóa và Thông tin 

 - Tiếp tục tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức các giải đấu thể thao; phối 

hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng tổ chức Hội chợ thương mại vùng cao gắn với Lễ 
hội săn mây Tà Xùa năm 2021 (căn cứ vào tình hình diễn biến dịch Covid-19 tham 

mưu tổ chức phù hợp). 

- Khẩn trương hoàn thiện quy trình thủ tục, trình phê duyệt và công bố Quy 
hoạch Đồi thông Pu Nhi. Hoàn thành trước ngày 30/10/2021. 

 2.8. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường mầm non và phổ thông 

công lập đảm bảo duy trì sĩ số học sinh; tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú đảm bảo 
công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đúng chế độ, đúng chính sách quy định.  

2.9. Công an huyện 

 - Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy lần 
thứ 26 (tháng 10/2021), ngày “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” lần thứ 20 (ngày 

04/10/2021). 

- Tăng cường công tác nắm tình hình đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội trên địa bàn. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đánh giá, thẩm định phân loại 

các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, bản, tiểu khu liên quan đến ma túy năm 2021. 



2.10. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan 

khẩn trương mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 

2021. Hoàn thành, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện trước 30/10/2021. 

2.11. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND thị trấn tổ chức khảo 

sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị Thị trấn. Hoàn 

thành trước ngày 29/9/2021. 

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân đối với các công 

trình, dự án được giao chủ đầu tư. 

2.12. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

- Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ nhân dân sản xuất trồng cây 
Dứa Queen trên đất dốc theo chuỗi giá trị, phát triển vùng nguyên liệu cung cấp cho 

Trung tâm rau quả Doveco Sơn La theo Công văn số 1833/UBND ngày 10/9/2021 
của UBND huyện. 

- Tổ chức 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 theo đúng kế hoạch. 

- Tổ chức khảo sát, đề xuất sửa chữa Trạm Chăn nuôi, thú y (cũ) để thực hiện 
các dịch vụ, khu trưng bày sản phẩm của huyện. Báo cáo đề xuất gửi UBND huyện, 

phòng Tài chính – Kế hoạch trước ngày 05/10/2021. 

2.13. Hạt Kiểm lâm: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án trồng rừng, hoàn 

thành trước ngày 30/9/2021. 

 2.14. Trung tâm y tế 

 - Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19 theo quy định. 

- Triển khai tổ chức diễn tập điểm trong tình hình huống khi có F0 tại cộng 
đồng tại bản, tiểu khu, xã, thị trấn và trong khu cách ly tập trung. Hoàn thành trong 

tháng 10/2021. 

- Triển khai  phun, khử khuẩn tại các khu cách ly, cơ quan, đơn vị có nguy cơ 

cao, tập trung đông người, như trụ sở Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân huyện, Công sở thị trấn và các xã, các Chợ dân sinh, Bưu điện, các Ngân hàng, 
các trường học.  

- Tham mưu UBND huyện xây dựng Phương án tiếp nhận, đưa công dân của 
huyện từ các chốt liên ngành phòng, chống dịch Covid -19 về địa phương, bàn giao 

cho cơ sở quản lý, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 theo quy 
định. Phương án trình UBND huyện phê duyệt trước ngày 30/9/2021. 

- Tiếp tục triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid -19 năm 2021 trên 
địa bàn huyện đảm bảo kịp thời, an toàn. 



2.15. UBND các xã, thị trấn 

- Khẩn trương rà soát, đăng ký số lượng người lao động đi làm ăn xa dự kiến 

đi hoặc trở về địa phương gửi phòng Lao động và Thương binh và Xã hội tổng hợp 
(có thời gian cụ thể). Đối với báo cáo số lượng người lao động đi làm ăn xa trở về 
địa phương hàng ngày, đề nghị báo cáo trước 09h00, số liệu cập nhật sau 09h00 đề 

nghị báo cáo ngày hôm sau.  

- Khẩn trương chỉ đạo, sát sao theo dõi công tác trồng rừng đảm bảo đạt tiến 

độ và hiệu quả thực hiện Kế hoạch trồng rừng năm 2021. 

- Chủ trì, phối hợp với Trạm Y tế xã chủ động tiếp nhận người từ khu cách ly 

y tế về địa phương tiếp tục cách ly (có biên bản tiếp nhận từng trường hợp). 

- UBND các xã Háng Đồng, Làng Chếu, Xím Vàng có biện pháp đảm bảo tiến 

độ thu ngân sách năm 2021. 

- UBND xã Song Pe tiếp tục giám sát việc dừng các hoạt động khoáng sản của 

Công ty cổ phần khoáng sản Tây Bắc và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực bản 
Ngậm, xã Song Pe. Tuyên truyền, vận động để nhân dân chấp hành nghiêm các quy 

định của pháp luật và phối hợp trong triển khai thực hiện dự án di chuyển dân để tái 
định cư khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án. 

- UBND các xã Phiêng Ban, Mường Khoa và thị trấn phối hợp với Bảo hiểm 
Xã hội huyện tuyên truyền, vận động đến người dân tham gia Bảo hiểm Y tế đảm 
bảo quyền lợi tiêm phòng Vaccsine Covid-19 và khám chữa bệnh. 

Trên đây là nội dung kết quả phiên họp lần thứ ba - UBND huyện khóa 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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