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  ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN CHÂU 

 

Số: 226/TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Yên Châu, ngày  16 tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu  

tại Phiên họp giao ban ngày 13/8/2021 

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Quy chế làm việc toàn 

khóa của UBND huyện. Ngày 13/8/2021, tại phòng họp HĐND – UBND 

huyện, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu, khóa XXI đã tổ chức 

họp giao ban thường kỳ. Tham dự phiên họp có các đồng chí Thường trực 

UBND huyện; Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị liên quan. 

Sau khi nghe các nội dung của các cơ quan, đơn vị báo cáo xin ý kiến 

Thường trực và ý kiến thảo luận tại cuộc họp, tổng hợp các ý kiến thảo luận, 

Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu kết luận và giao nhiệm vụ cho 

các cơ quan, đơn vị như sau: 

1. Xin ý kiến về Phương án thành lập khu điều trị trường hợp có 

bệnh nhân F0 dịch bệnh Covid-19 của huyện, Thường trực UBND huyện có 

ý kiến như sau 

1.1. Giao Bệnh viện Đa khoa huyện 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan bổ xung, hoàn thiện Phương án 

thành lập khu điều trị, cách ly các bệnh nhân F0 mắc Covid-19 đảm bảo thống 

nhất quá trình từ khi phát hiện F0, công tác vận chuyển đưa đón, công tác tiếp 

nhận, điều trị, công tác đảm bảo hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo cơ sở 

vật chất, trang thiết bị và các điều kiện để vận hành khu điều trị khi có F0 trên địa 

bàn huyện gửi Thường trực UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND 

huyện) trước 10h ngày 17/8/2021. 

- Lập danh sách chi tiết lãnh đạo, viên chức tham gia thực hiện nhiệm vụ 

điều trị, phục vụ trong khu điều trị F0 theo các cấp độ dự kiến gửi Thường trực 

UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) xong trước 10h ngày 

18/8/2021. 

1.2. Giao Trung tâm Y tế huyện 

- Có trách nhiệm xin ý kiến Sở Y tế bằng văn bản về việc trưng dụng khu 

nhà Trạm Y tế thị trấn làm khu điều trị F0 của huyện và bố trí Trạm Y tế thị trấn 

chuyển về trụ sở cũ tại tiểu khu 1, thị trấn Yên Châu, báo cáo kết quả về Thường 

trực UBND huyện. 

- Phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện hoàn thiện Phương án thành lập 

khu điều trị F0 của huyện. Lập danh sách viên chức Trung tâm Y tế tham gia 

thực hiện nhiệm vụ tại khu điều trị F0 theo các cấp độ trong Phương án gửi 
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Bệnh viện Đa khoa huyện. 

1.3. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Có trách nhiệm trưng dụng hệ thống trực tuyến từ phòng họp Tiếp công 

dân huyện phục vụ hoạt động Khu điều trị F0 dự kiến của huyện. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan trưng dụng máy tính 

phục vụ hoạt động Khu điều trị F0 dự kiến của huyện. 

- Khâu nối, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung theo chức 

năng, nhiệm vụ đảm bảo để khu điều trị F0 của huyện có thể vận hành khi có F0 

trên địa bàn huyện. 

1.4. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tổng hợp dự toán mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác 

điều trị F0 và chế độ cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại khu điều trị F0. 

1.5. Giao Công an huyện 

- Có trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự khu điều trị F0, bố trí cán bộ 
trực 24/24 giờ hàng ngày, bảo vệ an ninh trật tự khu vực cách ly, điều trị F0, 
tuyệt đối không cho phép những người không nhiệm vụ vào vào khu điều trị F0. 

- Lập danh sách cán bộ, chiến sỹ tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an 

ninh trật tự khu điều trị F0 gửi UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND) 

xong trước 10h ngày 18/8/2021. 

1.6. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

- Có trách nhiệm đảm bảo hậu cần cho khu điều trị F0, cử chiến sĩ nấu ăn 
hàng ngày và vận chuyển, tiếp tế các xuất ăn cho bệnh nhân và các lực lượng 
thực hiện nhệm vụ trong khu điều trị F0. 

- Lập danh sách cán bộ chiến sỹ tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo 

hậu cần khu điều trị F0 gửi UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND) 

xong trước 10h ngày 18/8/2021. 

2. Xin chủ trương miễn giảm tiền phí, lệ phí một số quầy hàng trong 

chợ Yên Châu, Thường trực UBND huyện có ý kiến như sau:  

- Nhất trí cho BQL chợ Yên Châu bổ sung phụ lục hợp đồng thuê quầy 

trong chợ với các tiểu thương đến hết ngày 30/4/2021. 

- Giao BQL chợ Yên Châu khẩn trương thu hồi nợ đọng, hoàn thành trách 

nhiệm, nghĩa vụ trước khi giải thể chợ. Hoàn thiện các hồ sơ bàn giao Chợ Yên 

Châu cho UBND thị trấn Yên Châu quản lý, điều hành xong trước ngày 

30/8/202l. 

- Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng tham mưu cho Thường trực UBND huyện 

các văn bản liên quan giao Chợ Yên Châu cho UBND thị trấn Yên Châu quản 

lý, điều hành đảm bảo theo quy định của pháp luật. 

3. Xin chủ trương về cơ cấu số lượng cấp phó các cơ quan, đơn vị 
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trực thuộc UBND huyện, Thường trực UBND huyện có ý kiến như sau: Nhất 

trí với chủ trương, giao phòng Nội vụ tham mưu cho Thường trực trình xin ý kiến 

Ban thường vụ huyện ủy xem xét.  

4. Xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất và xin ý kiến cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu , Thường trực UBND huyện có 

ý kiến như sau:  Nhất trí theo nội dung đề xuất của Phòng Tài nguyên - Môi 

trường tại Tờ trình số Tờ trình số 100/TTr-TNMT, 101/TTr-TNMT ngày 

04/8/2021. Sau khi có kết quả đi kiểm tra thực địa của Tổ công tác (do đồng chí 

PCT UBND huyện phụ trách khối làm trưởng đoàn, các cơ quan và UBND các xã 

phối hợp làm rõ nguồn gốc đất các khu đất) báo cáo Thường trực UBND huyện 

xem xét. 

5. Các cơ quan, đơn vị 

- Đối với các cơ quan đơn vị liên quan chủ động, phối hợp các cơ quan 

chủ trì, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tham mưu, đề xuất phương án trong 

quá trình thực hiện các dự án. 

Trên đây là Thông báo kết luận của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện 

Yên Châu tại phiên họp giao ban ngày 13/8/2021. Ủy ban nhân dân huyện thông 

báo đến thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 
- LĐ, CV Văn phòng;  

- Lưu: VT, Thương.    b. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Mè Văn Hải 
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