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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Hà Như Huệ - Phó bí thư huyện ủy,
Chủ tịch UBND huyện tại Phiên họp thứ 56 - UBND huyện khoá XX
Thực hiện Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Quy chế
làm việc của UBND huyện khoá XX. Ngày 30/12/2020, tại phòng họp HĐNDUBND huyện, UBND huyện Yên Châu tổ chức Phiên họp thứ 56 - UBND huyện
khoá XX. Phiên họp dưới sự chủ trì của đồng chí Hà Như Huệ - Tỉnh ủy viên, Phó
bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Tham dự phiên họp có mặt các đồng chí
Ủy viên UBND huyện khoá XX (vắng các ủy viên: Phó chủ tịch UBND huyện
phụ trách khối kinh tế, Dân tộc, Quân sự); đại diện Ủy ban MTTQVN huyện và
các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn dự họp trực tuyến
tại các điểm cầu.
Tại phiên họp, các đồng chí thành viên UBND huyện và các đại biểu đã tập
trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng
- an ninh và đối ngoại tháng 01 năm 2021 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác
tháng 02 năm 2021; thảo luận, cho ý kiến vào các văn bản dự thảo trình kỳ họp và
một số văn bản khác.
Sau khi nghe các nội dung báo cáo và các ý kiến thảo luận tại phiên họp,
Thường trực UBND huyện và các Ủy viên UBND huyện khoá XX biểu quyết
nhất trí nội dung các văn bản trình phiên họp. Tổng hợp các ý kiến thảo luận, đồng
chí Hà Như Huệ - Tỉnh ủy viên, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết
luận và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị như sau:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Lĩnh vực Kinh tế
1.1. Về sản xuất nông, lâm nghiệp
- Tập trung chỉ đạo chuẩn bị cho sản xuất vụ Đông Xuân.
- Chỉ đạo thực hiện việc cấp mã vùng trồng cây ăn quả và tiếp tục vận động
thành lập Hợp tác xã nông nghiệp.
- Chỉ đạo thực hiện phương án phòng, chống rét hại cho cây trồng, vật nuôi.
- Tiếp tục chỉ đạo rà soát diện tích đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng đặc biệt là
trồng cây dứa và thực hiện các chính sách liên quan.
- Tập trung chỉ đạo thực hiện phương án phòng, chống cháy rừng và quản lý
rừng trong mùa khô.

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch trồng cây ra quân đầu xuân năm 2021.
1.2. Về quản lý đầu tư xây dựng
- Chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trong
mùa khô.
- Chỉ đạo rà soát và lập phương án đầu tư cơ sở hạ tầng các đất dự kiến bán
đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2021.
1.3. Về quản lý Tài nguyên và Môi trường
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, quản lý việc sử
dụng đất theo đúng quy hoạch.
- Chỉ đạo triển khai tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 theo kế
hoạch.
1.4. Về lĩnh vực công thương
- Tăng cường chỉ đạo công tác giám sát, kiểm tra việc triển khai chỉnh trang
đô thị trên địa bàn.
- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra về công tác an toàn thực phẩm trước, ngăn chặn
các loại hàng giả, hàng nhái trong dịp Tết nguyên đán.
1.5. Về điều hành ngân sách
Chỉ đạo thực hiện công quản lý nhà nước về ngân sách và đảm bảo ngân
sách để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh
của huyện trên địa bàn.
2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, An sinh xã hội
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các phương án phòng, chống dịch
Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan y tế.
- Chỉ đạo rà soát, tổng hợp số lượng người lao động từ vùng dịch trở về địa
phương khao báo y tế và thực hiện phương án cách ly phù hợp.
- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với các tổ chức, cá nhân thăm tặng
quà trong dịp Tết và kịp thời báo cáo kết quả về UBND huyện.
- Chỉ đạo thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách, tặng quà, hỗ trợ gạo cứu
đói cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán.
- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021.
- Chỉ đạo thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
3. Công tác Nội chính
- Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm các quy
định về công tác cải cách hành chính.
- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng cổng thông tin điện tử của đơn vị.
- Chỉ đạo triển khai công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

- Tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp nhập
cảnh trái phép vào địa bàn.
- Chỉ đạo đấu tranh với các loại tội phạm; kiểm soát việc sử dụng pháo nổ,
chất gây cháy nổ trong dịp Tết nguyên đán.
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn trong trước,
trong và sau Tết Nguyên đán.
- Tập trung quản lý tốt đối với công dân đã nhận lệnh nhập ngũ.
- Chỉ đạo kịp thời việc xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân
theo thẩm quyền.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực UBND, các đồng chí Ủy viên UBND huyện: Tiếp tục thực
hiện công tác kiểm tra, giám sát; tuyên truyền vận động và nắm tình hình trong
nhân dân; xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc khối, lĩnh vực được phân
công phụ trách và làm tốt công tác kiểm tra tại cơ quan đơn vị.
2. Các cơ quan, đơn vị: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động
tham mưu, phối hợp với tổ chức liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo
luật định và nội dung do Ủy ban nhân dân huyện giao.
2.1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn; nghiêm túc triển
khai sử dụng chữ ký số trong hoạt động công vụ và xây dựng cổng thông tin điện
tử của đơn vị hoàn thành trong tháng 02/2021.
- Chỉ đạo nhân dân chuẩn bị các điều kiện để sản xuất, giao trồng vụ đông
xuân và báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện (qua phòng Nông nghiệp và
PTNT).
- Chủ động thực hiện phương án phòng chống, kiểm soát các dịch bệnh, phòng
chống rét cho cây trồng, vật nuôi.
- Tiếp tục vận động nhân dân thành lập Hợp tác xã.
- Triển khai phương án phòng, chống cháy rừng trong mùa khô và quản lý
rừng theo quy định.
- Chấp hành nghiêm các phương án phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời phát
hiện, lập danh sách các trường hợp đi từ vùng dịch trở về địa phương và đề xuất
phương án cánh ly y tế phù hợp.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu
2021 và kế hoạch ra quân đầu xuân phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 trên
địa bàn.
- Phối hợp với các đơn vị tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng trong dịp
Tết Nguyên đán và thực hiện các chính sách có liên quan.

- Rà soát, phối hợp với các tổ chức, cá nhân đến địa phương làm từ thiện, đồng
thời báo cáo về UBND huyện. Các trường hợp hỗ trợ gia đình, cá nhân gửi báo cáo
qua phòng Lao động - TB&XH; các trường hợp đến từ thiện tại các đơn vị trường
học gửi báo cáo về phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.
- Xây dựng phương án tuyên truyền, vận động học sinh con em ở vùng đặc
biệt khó khăn tiếp tục đi học trở lại sau tết.
2.2. Phòng Nội vụ: Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện
tốt công tác cải cách hành chính.
2.3. Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Tham mưu tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 theo kế hoạch
- Tiếp tục thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai đảm bảo đúng theo
quy định của Luật Đất đai hiện hành.
2.4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Tham mưu thực hiện quy trình cấp mã vùng trồng đối với các loại cây ăn
quả, đồng thời quản lý chặt chẽ sản phẩm sau khi được cấp mã vùng trồng.
- Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân trồng các loại cây nguyên liệu để
cung cho một số nhà máy thu mua trên địa bàn.
- Chỉ đạo các xã kiêm tra, rà soát các tuyến kênh, mương và đề xuất phương
án tu sửa phù hợp.
- Tham mưu chỉ đạo triển khai các phương án phòng, chống cháy rừng và
quản lý rừng trong mùa khô; thực hiện tốt công tác phòng chống rét cho gia xúc, gia
cầm trên địa bàn.
- Tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi giống cây trồng; tham mưu
ban hành các chế độ chính sách hỗ trợ người dân trong việc chuyển đổi.
- Tham mưu cho UBND huyện tổ chức triển khai trồng cây đầu xuân theo
kế hoạch.
2.5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác chỉnh
trang đô thị một cách đồng bộ nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2021.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra và xử lý theo
thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân buôn bán hàng giả, hàng nhái trong dịp
Tết nguyên đán.
2.6. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tham mưu chỉ đạo các đơn vị Trường
học báo cáo công tác từ thiện của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ các em học sinh và
tổng hợp báo cáo kết quả gửi UBND huyện (qua phòng Lao động - TBXH).
2.7. Công an huyện
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng phương án đảm bảo an ninh
trật trật tự trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử HĐND các cấp.

- Xây dựng phương án đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, an
toàn giao thông trên địa bàn trước, trong và sau Tết.
- Kiểm soát và xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp nhập cảnh trái
phép vào địa bàn.
- Kiểm soát việc sử dụng pháo nổ, chất gây cháy nổ; ngăn chặn việc buôn bán
hàng giả, hàng nhái trong dịp Tết.
2.8. Ban Chỉ huy quân sự huyện
- Chỉ đạo UBND các xã quản lý tốt tân binh nhập ngũ tại địa phương, kịp thời
giao quân theo kế hoạch.
- Phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai phương án đảo bảo quốc
phòng, an ninh trước, trong và sau Tết.
2.9. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm truyền thông - Văn hóa
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân
Sửu 2021 (theo phương án đảm bảo phòng, chống dịch trên địa bàn) và tham mưu
ban hành các văn bản có liên quan.
- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc UBND các xã việc thực hiện đăng bài trên
công thông tin điện tử; phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các xã, thị trấn
xây dựng cổng thông tin điện tử của xã.
- Tổ tuyên truyền ngăn chặn, kiểm soát các loại hàng giả, hàng nhái, pháo
nổ, các chất gây cháy nổ trong dịp Tết nguyên đán năm 2021.
2.10. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội:
- Kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn trong công tác thăm, tặng quà và
thực hiện các chính sách có liên quan cho các đối tượng chính sách trên địa bàn nhân
dịp Tết nguyên đán năm 2021.
- Tham mưu chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát số lượng tổ chức, cá
nhân tham gia công tác từ thiện trên địa bàn và báo cáo UBND huyện kết quả thực
hiện.
2.11. Phòng Y tế: Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện phương án
phòng, chống dịch Covid-19 và chỉ đạo thực hiện phương án cách ly y tế theo quy
định.
2.12. Trung tâm y tế huyện: Thực hiện tốt các phương án phòng, chống dịch
Covid-19.
2.13. Bệnh viện đa khoa huyện: Tổ chức thực hiện phương án cách ly y tế
cho các đối tượng; Xây dựng phương án chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trước,
trong và sau Tết
2.14. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị trên địa bàn huyện
- Chủ động đề xuất, giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công.

- Quán triển đến cán bộ, công chức chấp hành nghiêm các phương án phòng,
chống dịch Covid-19.
2.15. Văn phòng HĐND và UBND huyện
- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nhiệm
vụ. Tổng hợp báo cáo và đề xuất với Thường trực UBND huyện giải quyết kịp
thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.
- Kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn bảo quản, bảo trì thiết bị, máy móc phục
vụ các cuộc họp trực tuyến.
Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Hà Như Huệ - Tỉnh ủy viên,
Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại Phiên họp thứ 56 - UBND huyện,
khoá XX. UBND huyện thông báo để các thành viên UBND huyện; các cơ quan,
đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT. HĐND, UBND huyện;
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- UBND các xã, thị trấn;
- LĐ, CV Văn phòng;
- Lưu: VT, Hùng. b.
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