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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Lù Văn Cường - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch
UBND huyện tại cuộc họp thống nhất phương án khắc phục những khó
khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện
nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị
Thực hiện chương trình công tác tháng 03/2021. Ngày 19/3/2021, tại
phòng họp HĐND và UBND huyện, đồng chí Lù Văn Cường - Phó bí thư huyện
ủy, Chủ tịch UBND huyện, chủ trì họp thống nhất phương án khắc phục những
khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ
quan, đơn vị.
Tham dự cuộc họp có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên
môn: Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên
và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ; Đại diện lãnh đạo các đơn vị:
Công an huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng, Trung tâm truyền thông Văn hóa, Chi Cục thuế khu vực Mai Sơn - Yên Châu, Chi nhánh Văn phòng
Đăng ký đất đai; Chủ tịch UBND các xã: Viêng Lán, Sặp Vạt, Thị trấn. Cuộc
họp đã nghe ý kiến của đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị
trấn báo cáo những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện
nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận đồng chí
Lù Văn Cường - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận, giao
nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan như sau:
1. Giao phòng Nội vụ
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất phương án
biên chế, vị trí việc làm của cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp, báo cáo
Thường trực trước ngày 26/3/2021.
- Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các
xã, thị trấn về việc chấn chỉnh đạo đức công vụ, thực hiện nghiêm Chỉ thị 25.
- Chủ trì phối hơp với các cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn tìm hiểu
nguyện vọng và lý do một số người hoạt động chuyên trách cấp bản xin thôi việc
báo cáo Thường trực UBND huyện trước ngày 30/3/2021.
2. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng
- Chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn, nhà thầu thực hiện điều chỉnh dự án,
công tác quy hoạch trên địa bàn; Quy hoạch đất cho Công an huyện xây dựng trụ
sở làm việc.
- Tiếp tục tổ chức các Hội nghị xúc tiến thương mại 2021.
- Tham mưu xin chủ trương về phương án Tổ chức Hội xoài 2021 (Phương
châm an toàn, tiết kiệm có tính chất quảng bá thương hiệu xoài Yên Châu, ưu tiên
Tổ chức luân phiên tại các xã trọng điểm ….).
3. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch

Tham mưu cho Thường trực UBND huyện triển khai thực hiện các nội dung
liên quan về đầu tư ngắn hạn và dài hạn trên địa bàn.
4. Giao phòng Giáo dục và Đào tạo
- Phối hợp với tổ chức, cá nhân liên quan tiếp nhận nguồn hỗ trợ xây dựng
tiêu chí đạt trường chuẩn quốc gia (lựa chọn điểm trường phù hợp).
- Rà soát đội ngũ giáo viên và đề xuất phương án bố trí phù hợp.
5. Giao phòng Lao động Thương binh và Xã hội
Tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch giảm nghèo, xóa nhà tạm và xây
dựng dự thảo Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xóa nhà tạm.
6. Giao phòng Dân tộc
Tham mưu chính sách, ưu đãi hỗ trợ Dân tộc thiểu số vùng cao theo Nghị
quyết 88 ưu tiên vùng Dân tộc thiểu số vùng cao, vùng biên giới.
7. Giao phòng Tư pháp: Tham mưu cho Thường trực các nội dung theo
chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
8. Giao Thanh tra huyện
Tham mưu giúp Thường trực UBND huyện trả lời nội dung đơn, thư của
Công dân đảm bảo thời gian theo quy định, trường hợp nội dung đề nghị phức tạp
phải có văn bản xin ý kiến các cơ quan đơn vị liên quan, đồng thời chuyển văn bản
trả lời cho công dân biết.
9. Giao Công an huyện
- Chủ động triển khai công tác nghiệp vụ Đảm bảo an ninh trật tự trước,
trong và sau Bầu cử Đại biển Quốc hội, Đại biểu Hội dồng nhân dân các cấp trên
địa bàn huyện.
- Đảm bảo an tinh trật tự tại các chốt bỏ vệ cao su trên đạ bàn theo chỉ đạo
của UBND tỉnh.
- Chỉ đạo lực lượng công an chính quy tại các xã, thị trấn thực hiện cấp thẻ
căn cước công dân và báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc.
10. Giao phòng Nông nghiệp &PTNT:
- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp chỉ đạo kiểm soát dịch bệnh
trên cây trồng, vật nuôi.
- Tiếp tục rà soát diện tích đất có khả năng phát triển vùng nhiên liệu cho
Công ty Đồng giao.
- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới.
11. Giao phòng Tài nguyên và môi trường
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng phương án
quy hoạch sử dụng đất cho Công an huyện, xã; Rà soát quỹ đất của các xã, thị trấn
xong trong tháng 3/2021.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp bàn giải quyết đất
dôi dư Quốc lộ 6 tại Tiểu khu 1, thị trấn Yên Châu.
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- Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế hạ tầng, phòng Tư pháp, UBND xã
Sặp Vạt, Tú Nang rà soát và đề xuất phương án giải quyết đất dôi dư sau nâng cấp
Quốc lộ 6 trên địa bàn các xã, thị trấn dọc quốc lộ 6..
12. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện
- Theo dõi các nội dung giao việc, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tham mưu
cho Thường trực UBND huyện thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của đơn vị,
ưu tiên thực hiện nội dung công việc khẩn cần giải quyết đảm bảo tiến độ.
- Phối hợp các cơ quan, đơn vị rà soát cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị và
đề xuất phương án bố trí phòng làm việc của một số cơ quan, đơn vị; Sắp xếp
lịch làm việc cho Thường trực UBND huyện.
13. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
Xây dựng Bảng phân công, nhiệm vụ cho từng cán bộ phụ trách thể hiện tiến
độ thời gian; Lập danh mục, tiến độ các dự án đầu tư xây dựng đang triển khai trên
địa bàn huyện báo cáo Thường trực UBND huyện, trước ngày 26/3/2021.
14. Giao Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp: Chủ động khắc phục khó khăn,
kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.
15. Giao UBND các xã, thị trấn
- Tiếp tục rà soát trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, số lượng cán bộ, công
chức cấp xã và đề xuất phương án bố trí công việc phù hợp.
- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn huyện và các đơn vị liên quan
rà soát các khu vực dự kiến chuyển làm trụ sở công an xã.
* Riêng UBND xã Sặp Vạt; Chỉ đạo rà soát Bom mìn khu vực dự án Cầu
bản Thín khá.
Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Lù Văn Cường - Phó bí thư
huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thống nhất phương án khắc phục
những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của
các cơ quan, đơn vị. UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT. UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, …. b.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Hưởng
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