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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 58, UBND huyện khóa XVII  

  

Ngày 23/3/2021, đồng chí Lê Văn Kỳ: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND 
huyện chủ trì Phiên họp thứ 58, 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: Kho bạc Nhà nước huyện; Đội quản lý thị 

trường số 4; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Chi cục Thống kê; Trung tâm Y tế; 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Trung tâm Truyền thông - Văn hóa; Trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp; Hạt Kiểm lâm; Công ty Cổ phần môi trường và dịch vụ đô 
thị Sơn La chi nhánh Bắc Yên; Điện lực Phù Yên; Lãnh đạo, Chuyên viên Văn 

phòng HĐND-UBND huyện; Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND xã, thị 
trấn; 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, các ý kiến phát biểu thảo luận tại 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 VĂN BẢN TRÌNH TẠI PHIÊN HỌP: 

1. Đối với dự thảo Kế hoạch chi tiết đấu giá QSD đất: Giao phòng Tài nguyên 

và Môi trường tiếp thu ý kiến tham gia tại phiên họp và kết luận của đồng chí Chủ 
tịch UBND huyện, rà soát nhiệm vụ đối với từng khu đất, xây dựng lại kế hoạch đảm 

bảo rõ lộ trình các bước thực hiện chi tiết đến từng tháng, phân công rõ trách nhiệm 
cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Xin ý kiến các cơ quan liên quan, trình 

Chủ tịch UBND huyện ký phê duyệt trước ngày 30/3/2021. 

2. Đối với các dự thảo báo cáo trình tại phiên họp: Các ngành chủ trì tiếp thu ý 

kiến tại phiên họp, ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì Phiên họp, hoàn thiện nội 
dung dự thảo, gửi Văn phòng HĐND&UBND huyện trước ngày 25/3/2021 để trình 

Chủ tịch UBND huyện ký duyệt, ban hành và tổ chức thực hiện. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 4/2021 

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

- Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý tăng cường sử 

dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi văn bản điện tử; tăng cường phát hành văn 
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bản điện tử trên phần mềm VNPT-iOffice. 

- Tập trung chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội 
khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó trọng tâm là việc 

rà soát lại dự toán kinh phí, phương tiện, trang thiết bị bầu cử đảm bảo sát với thực 
tế, hiệu quả, tiết kiệm; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, 

phòng chống dịch, phòng chống thiên tai theo phương án đã đưa ra.  

- Khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 
năm 2021 đến hết Quý I năm 2021, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch chi tiết, phân 

công rõ trách nhiệm thực hiện cho cá nhân, tập thể có liên quan thực hiện Quý II 
năm 2021. 

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu các công trình được giao làm chủ đầu tư, nhất là đối với hợp phần vốn sự 

nghiệp các chương trình mục tiêu và các nội dung mua sắm, sửa chữa năm 2021. 

- Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19; tăng cường 

công tác nắm dân cư đối với các trường hợp trở về từ vùng dịch. 

2. Giao các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp & PTNT, Văn hóa 

và Thông tin, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện: Khẩn trương tham 
mưu hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ huyện ủy lãnh đạo thực hiện 

các Đề án của BCH Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 
lần thứ XVI; trên cơ sở Nghị quyết của Ban Thường vụ huyện ủy, tham mưu xây 
dựng hoặc điều chỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện, trình tại kỳ họp giữa 

năm 2021 của HĐND huyện. 

3. Giao Phòng Nông nghiệp & PTNT: 

- Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch tả 
lợn châu Phi, cúm gia cầm, bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò để chủ động triển khai 

các biện pháp phòng, chống, bảo vệ sản xuất; trước mắt, khẩn trương tổ chức tiêm 
phòng khẩn cấp vắc xin, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp 

phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò 

- Tăng cường hướng dẫn UBND cấp xã triển khai các biện pháp chăm sóc 

diện tích cây ăn quả, nhất là diện tích đăng ký xuất khẩu năm 2021. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu triển khai các 

biện pháp kiểm tra an toàn thực phẩm nhân Tháng an toàn thực phẩm (tháng 4/2021). 

- Đẩy nhanh tiến độ tham mưu chỉ đạo, triển khai chương trình xây dựng nông 

thôn mới năm 2021; triển khai Chương trình Ngày về cơ sở tại xã Tà Xùa. 

- Đôn đốc, hướng dẫn UBND xã Phiêng Ban tổ chức làm việc với các hộ dân 
có liên quan thống nhất mức hỗ trợ (tối đa không quá 80% giá trị vụ sản xuất), đối 

tượng hỗ trợ nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại thị trấn; thẩm định 
hồ sơ của UBND xã Phiêng Ban, trình phòng Tài chính – Kế hoạch về nguồn kinh 

phí hỗ trợ. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND thị trấn khẩn trương rà 
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soát, tham mưu UBND huyện báo cáo Sở NN&PTNT đề xuất khu vực nội thị không 

được phép chăn nuôi.  

- Tham mưu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện rà soát phân công nhiệm vụ 

cho các thành viên; xây dựng phương án phòng chống thiên tai năm 2021. 

4. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng:  

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Háng Đồng, các phòng Văn hóa và Thông 
tin, Tài nguyên và Môi trường khảo sát, xây dựng phương án đầu tư, quản lý hệ 
thống kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch tại Điểm du lịch Sống lưng khủng long đảm 

bảo giữ gìn cảnh quan tự nhiên, phù hợp với quy hoạch và đáp ứng nhu cầu phát 
triển du lịch trên địa bàn. Hoàn thành, báo cáo UBND huyện trước ngày 10/4/2021. 

- Tham mưu xây dựng phương án tổ chức đảm bảo an toàn giao thông trong 
mùa mưa lũ và phục vụ bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hoàn 

thành trước ngày 15/4/2021. 

- Tập trung rà soát, kiểm tra các cầu treo dân sinh trên địa bàn, tham mưu sửa 

chữa, khắc phục các cầu không đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ năm 2021. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch và UBND các xã liên 

quan tham mưu xây dựng phương án quản lý hoạt động đường thủy, bến thủy nội địa 
trên địa bàn huyện. Tham mưu trình xin ý kiến các cơ quan đơn vị liên quan và 

Thường trực, Ban Thường vụ huyện ủy trước khi trình phê duyệt. Hoàn thành trước 
ngày 20/4/2021. 

- Trên cơ sở kết luận của Ban Thường vụ huyện ủy, khẩn trương tham mưu 

UBND huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các điểm, khu dân cư trên địa 
bàn các xã, thị trấn. 

- Khẩn trương tham mưu UBND huyện quy trình, các bước thực hiện điều 
chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã, trong đó ưu tiên các xã có hoạt 

động du lịch (Tà Xùa, Háng Đồng, Hồng Ngài, Phiêng Ban,…) 

- Chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn kiểm tra vị trí đặt barie tại đầu đường rẽ 

từ Quốc ộ 37 đi khu dân cư Tân Bắc Đa (đối diện cổng Chợ trung tâm huyện); đề 
xuất di chuyển (nếu cần thiết).  

5. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy trình đấu giá các khu đất trong kế hoạch 

năm 2021; phối hợp với các phòng Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng đẩy 
nhanh tiến độ xử lý tài sản trên đất và hoàn thiện quy hoạch đối với các khu đất chưa 

đủ điều kiện đưa vào đấu giá. 

- Tham mưu UBND huyện lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2040; lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022 đảm bảo tiến độ. 

- Phối hợp với Công an huyện, Ban CHQS huyện, UBND các xã, thị trấn rà 
soát quỹ đất xây dựng trụ sở Công an xã, xây dựng thao trường huấn luyện huyện, 

bãi tập các xã, thị trấn để cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022. 
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- Rà soát, hoàn thiện và giải ngân thanh toán các nội dung, nhiệm vụ trong 

công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu trên địa bàn huyện. 

- Rà soát, thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các 

hộ gia đình, cá nhân khi đủ điều kiện (trên địa bàn thị trấn, xã Tà Xùa…). 

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Song Pe, tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình 

hình, kịp thời tham mưu UBND huyện báo cáo cấp thẩm quyền về dự án khai thác 
đồng tại bản Ngậm xã Song Pe. 

- Chủ động tham mưu phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường tiếp tục 

xem xét, kiểm tra việc chấp hành công tác bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần 
Cao Đa Sơn La đối với dự án Trang trại lợn tại bản Cao Đa 1, xã Phiêng Ban. 

- Tham mưu UBND huyện văn bản đề nghị các sở, ngành của tỉnh hướng dẫn, 
tháo gỡ vướng mắc trong việc quản lý hoạt động san ủi, tạo mặt bằng, nhất là đối với 

diện tích đất ở. Hoàn thành trước ngày 30/3/2021. 

6. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch: 

- Tham mưu đẩy nhanh tiến độ báo cáo, trình phương án xử lý, sắp xếp tài sản 
khi thành lập Trung tâm GDTX huyện. 

- Chủ trì đôn đốc thực hiện các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu thu ngân 
sách trên địa bàn quý I đạt dự toán. 

- Chủ động rà soát, kịp thời hướng dẫn kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, 
UBND các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là kinh phí bầu cử, 
kinh phí phòng, chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai… 

7. Giao Phòng Nội vụ:  

- Rà soát, chuẩn bị nội dung, tham mưu UBND huyện làm việc với các ngành 

về khắc phục một số hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng viên chức, công chức 
theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 660/UBND-NC ngày 11/3/2021 trước 

ngày 30/3/2021. 

- Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai rà soát tổng thể nhu cầu 

chuyển vùng công tác của đội ngũ giáo viên các trường học trực thuộc trên địa bàn; 
trên cơ sở đó đề xuất phương án sắp xếp, bố trí giáo viên đảm bảo hợp lý, không gây 

ảnh hưởng đến chất lượng công tác dạy học. Hoàn thành, báo cáo UBND huyện 
trước ngày 20/4/2021.  

- Tập trung tham mưu cho UBBC huyện triển khai nhiệm vụ công tác bầu cử 
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các nội dung thuộc trách nhiệm 

của UBND huyện đảm bảo tiến độ. 

8. Giao Phòng Lao động – TB&XH:  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, UBND các xã, thị trấn tham mưu xây 

dựng Đề án xóa nhà tạm trên địa bàn huyện năm 2021; Đề án giảm nghèo giai đoạn 
2021-2025 đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Văn phòng UBND tỉnh tại Công văn số 

419/VPUB-KGVX ngày 22/3/2021. 
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- Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề nghị cho hưởng 

chế độ, chính sách, bảo trợ xã hội đảm bảo đúng đối tượng, định mức, nguyên tắc 
theo quy định trước khi trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện ký duyệt. 

9. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin: 

- Tăng cường hướng dẫn nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang, lễ hội gắn với đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và 
văn minh đô thị”. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường 
khẩn trương tham mưu đoàn công tác liên ngành theo Quy ết định số 222/QĐ-UBND 

ngày 12/3/2021 của UBND huyện kiểm tra các điều kiện kinh doanh về du lịch. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 và tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính năm 2021. 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy trình, thủ tục trình phê duyệt quy hoạch 

điểm du lịch Pu Nhi. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các di tích trên địa bàn huyện 

(di tích bãi đá khắc cổ khe hổ Hang Chú; di tích Đèo Chẹn, di tích Hang A Phủ…). 

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Hua Nhàn chuẩn bị tốt các điều kiện phục 

vụ tổ chức Lễ nhận Bằng di tích quốc gia Di tích lịch sử Đèo Chẹn, xã Hua Nhàn. 

10. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo:  

- Tổ chức rà soát tổng thể nhu cầu chuyển vùng công tác của đội ngũ giáo 

viên các trường học trực thuộc trên địa bàn. Báo cáo kết quả, đề xuất phương án gửi 
phòng Nội vụ trước ngày 15/4/2021. 

- Chỉ đạo các trường học trực thuộc thực hiện tốt công tác phòng, điều trị các 
bệnh lây nhiễm ở học sinh (ghẻ lở, thủy đậu); tuyên truyền, hướng dẫn để học sinh 

tự thực hiện các biện pháp phòng bệnh (giữ gìn vệ sinh cá nhân, tăng cường hoạt 
động thể chất để nâng cao sức khỏe, đảm bảo chế độ dinh dưỡng,…). 

11. Giao Thanh tra huyện: Tham mưu thành lập Tổ công tác tiếp công dân 
phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026, hoàn thành trước ngày 05/4/2021. 

12. Giao Phòng Dân tộc:  

- Đẩy nhanh tiến độ rà soát, tham mưu UBND huyện lập danh mục dự án của 
cả chương trình và lập kế hoạch năm 2021 Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã 

hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (vốn đầu tư Dự án 1, Dự án 4, Dự án 9) theo 
Công văn số 153/BTD-CSDT ngày 05/3/2021 của Ban Dân tộc tỉnh. 

- Tham mưu UBND huyện trình Thường trực huyện ủy thành lập các Tổ công 

tác lãnh đạo xây dựng các xã Hang Chú, Chiềng Sại thoát nghèo giai đoạn 2021-
2025. Hoàn thành trước ngày 30/3/2021. 
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12. Giao Ban Chỉ huy quân sự huyện:  

- Tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm 
kiếm cứu nạn xã Hang Chú. 

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng, quân sự trong thời gian thực 
hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

13. Giao Công an huyện: 

- Chỉ đạo lực lượng Công an xã Phiêng Côn khẩn trương phối hợp với UBND 

xã rà soát, tiêu hủy số trâu, bò bị bệnh viêm da nổi cục theo quy định. 

- Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự tại bản 

Ngậm, xã Song Pe. 

- Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian thực hiện công tác bầu cử 

Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

14. Giao Hạt Kiểm lâm 

- Tập trung triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Tổ chức 
kiểm tra các chủ rừng về việc xây dựng, thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy 

rừng. Xác định cụ thể các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để bố 
trí các nguồn lực, đảm bảo ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, 

không để xảy ra cháy rừng và cháy lớn; bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ tại 
các chốt, trạm chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng trong suốt mùa khô hanh và ở 
những nơi có nguy cơ cháy cao. 

- Khẩn trương đề xuất phương án thành lập Ban QLDA bảo vệ và phát triển 
rừng huyện gửi phòng Nội vụ thẩm định trước ngày 24/3/2021. 

15. Giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp:  

- Khẩn trương liên hệ Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh để cấp thuốc tiêu độc, 

khử trùng bệnh viêm da nổi cục trâu, bò tại xã Phiêng Côn. Đối với các xã giáp ranh 
và các xã, thị trấn còn lại, yêu cầu Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp ban hành văn bản 

hướng dẫn nhân dân về loại thuốc, cách thức sử dụng thuốc phun tiêu độc khử trùng 
để phòng dịch; rà soát số lượng gia súc và chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng tiêm 

phòng vắc xin; đồng thời cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn nhân dân và 
UBND các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch (tiêu hủy gia súc 

mắc bệnh, thành lập chốt kiểm dịch,…) 

- Rà soát, lập đề xuất phương án mở rộng dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất 

nông nghiệp trên địa bàn huyện (giống cây trồng, vật nuôi; dịch vụ bảo vệ thực vật, 
thú y,…). Báo cáo tại Phiên họp thứ 59 UBND huyện. 

16. Đề nghị Đội quản lý thị trường số 04: Tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận 

chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn chết; kiểm tra, kiểm soát việc vận 
chuyển, buôn bán, lưu thông trâu, bò và các sản phẩm trâu, bò và các sản phẩm động 

vật khác không rõ nguồn gốc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  
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17. Đề nghị Điện lực Phù Yên: Xem xét tận dụng các cột điện ở các điểm 

giải phóng mặt bằng (Song Pe, Nhà công vụ điện lực cũ,…) để phục vụ đấu nối 
đường điện sinh hoạt đến các hộ dân khu Long Não, Tiểu khu 1, và một số vị trí 

khác thuộc thị trấn Bắc Yên để nhân dân được sử dụng điện an toàn. 

18. Giao Chi cục Thuế khu vực Phù Yên – Bắc Yên: Tập trung cao trong 

công tác thu nợ thuế, đảm bảo thu đối với các khoản nợ quá thời hạn 90 ngày, các 
khoản thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và nộp thuế kinh doanh đối với các 
doanh nghiệp vãng lai hoạt động trên địa bàn huyện. 

19. Giao UBND các xã, thị trấn: 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Viêm 

da nổi cục trâu, bò theo Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 19/3/2021 và Thông báo số 
29/TB-UBND ngày 20/3/2021 của UBND huyện, trong đó trọng tâm là công tác 

tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân; vận động nhân dân chủ động xã hội 
hóa công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, phun thuốc tiêu độc, khử trùng để giảm 

tối đa thiệt hại do dịch gây ra. 

- Tăng cường tăng cường cập nhật giải quyết TTHC trên phần mềm Một cửa 

điện tử; nâng cao chất lượng thực hiện giải quyết TTHC; tổ chức đánh giá việc giải 
quyết TTHC đảm bảo đúng quy định. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng 
và phòng cháy, chữa cháy rừng; gắn trách nhiệm của các chủ rừng và nhân dân trong 
công tác bảo vệ rừng với việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng.  

- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Xuân 
2021; sửa chữa, gia cố kênh mương để đảm bảo nước tưới; chủ động ứng phó với 

giông lốc, mưa đá,… 

- Phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là những nội dung phức 

tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện, 
các Phó Chủ tịch UBND huyện những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo giải quyết. 

- Triển khai vận hành thử nghiệm Cổng thông tin điện tử các xã, thị trấn đảm bảo 
hiệu quả, đúng quy định; thông tin đưa lên phải được kiểm duyệt, đảm bảo chính xác, 

thiết thực. Sau khi kết thúc quá trình thử nghiệm, lập báo cáo đánh giá, nêu rõ các khó 
khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị gửi phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Khẩn trương, nghiêm túc phối hợp với phòng Dân tộc huyện trong việc rà 
soát, triển khai các dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đảm bảo hiệu quả, kịp thời.  

- Phối hợp với các nhà trường thực hiện tốt công tác phòng, điều trị các bệnh 
lây nhiễm ở học sinh (ghẻ lở, thủy đậu), trong đó trọng tâm là công tác tuyên truyền, 

hướng dẫn để học sinh tự thực hiện các biện pháp phòng bệnh (giữ gìn vệ sinh cá 
nhân, tăng cường hoạt động thể chất để nâng cao sức khỏe, đảm bảo chế độ dinh 

dưỡng,…). UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm hỗ trợ thuốc điều trị bệnh ghẻ 
cho số học sinh hiện đang bị bệnh tại các trường học trên địa bàn. 
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20. Giao UBND các xã: Song Pe, Chim Vàn, Pắc Ngà, Mường Khoa, Tạ 

Khoa và Chiềng Sại: Tăng cường công tác bảo đảm trật tự bến thủy và an ninh trật 
tự đường thủy trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra các hoạt động bảo kê của tổ 

chức, cá nhân gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thương hàng hóa của nhân dân; 
phối hợp chặt chẽ với phòng Kinh tế và Hạ tầng xây dựng Phương án quản lý hoạt 

động của các bến thủy nội địa trên địa bàn. 

21. Giao UBND xã Phiêng Côn: Khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, 
phương tiện; thành lập chốt kiểm dịch, đội liên ngành kiểm tra, kiểm soát việc vận 

chuyển, buôn bán, giết mổ trâu, bò và các sản phẩm trâu, bò; thực hiện các biện pháp 
tiêu hủy gia súc mắc bệnh; phối hợp chặt chẽ với phòng NN&PTNT, Trung tâm 

Dịch vụ nông nghiệp trong khống chế, kiểm soát dịch. 

22. Giao UBND các xã Hua Nhàn, Tạ Khoa, Chiềng Sại: Khẩn trương thực 

khởi động lại phương án phòng chống dịch bệnh ở động vật; thành lập chốt kiểm 
dịch phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trâu, bò bắt đầu từ ngày 23/3/2021; 

phối hợp chặt chẽ với UBND xã Phiêng Côn và các cơ quan liên quan của huyện 
trong công việc khống chế, kiểm soát dịch, không để lây lan. 

23. Giao UBND xã Phiêng Ban: Khẩn trương tổ chức làm việc với các hộ 
dân có liên quan thống nhất mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ sản xuất nhằm khắc phục 

tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại thị trấn; lập đề xuất kinh phí hỗ trợ kèm hồ sơ liên 
quan gửi phòng Nông nghiệp và PTNT trước ngày 29/3/2021. 

24. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện:  

- Tăng cường công tác tiếp công dân trong thời gian thực hiện công tác bầu cử 
Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  

- Tập trung tham mưu xây dựng văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của 
Văn phòng HĐND&UBND huyện trên cơ sở hợp nhất chức năng, nhiệm vụ của 

phòng Y tế; tiếp nhận bàn giao cơ sở vật chất, tài sản, tài chính; bố trí công việc cho 
công chức điều động từ phòng Y tế. 

- 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 59 của UBND huyện. 

Trên đây là nội dung kết quả phiên họp lần thứ 58 - 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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