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Yên Châu, ngày 05 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Lù Văn Cường - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch
UBND huyện tại Phiên họp thứ mười một - UBND huyện khoá XXI
Thực hiện Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Quy
chế làm việc của UBND huyện khoá XXI. Ngày 05/5/2022, tại phòng họp
HĐND - UBND huyện, UBND huyện Yên Châu tổ chức Phiên họp thứ mười
một - UBND huyện khoá XXI. Phiên họp dưới sự chủ trì của đồng chí Lù Văn
Cường, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Tham dự phiên họp có mặt
các đồng chí: Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo UBMTTQVN huyện; Ủy
viên UBND huyện khoá XXI; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và
các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
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 4 năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm công tác
tháng 5 năm 2022; 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,
Lãnh đạo UBND huyện và các Ủy viên UBND huyện khoá XXI biểu quyết nhất
trí nội dung các văn bản trình phiên họp. Tổng hợp các ý kiến thảo luận, đồng
chí Lù Văn Cường - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận và
giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn như sau:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5/2022

1. Các cơ quan, đơn vị
- Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động rà soát các nhiệm vụ,
nội dung triển khai công tác tháng 5 năm 2022.
- Nghiêm túc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính.
- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; UBND các xã,
thị trấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Nghiêm túc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính cấp xã; tiếp tục
tăng cường triển khai thực hiện ký số 100% trên phần mềm quản lý văn bản.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tuân thủ
thông điệp 5K và tuyên truyền,vận động nhân dân tiêm phòng vắc xin dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn đặc biệt tại các bản vùng sâu, vùng xa, biên giới...
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- Chỉ đạo nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh hại ....; thường trực
24/24 công tác chống bão lũ, TKCN, PCCCR ... ; chỉ đạo tu sửa kênh mương đảm
bảo nguồn tưới tiêu cho sản xuất; thực hiện công tác phòng chống, kiểm soát các
dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn.
- Quản lý tốt công tác bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng theo kế hoạch.
- Phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện triển khai trồng rừng theo kế hoạch.
- Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản trên địa bàn
theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức quản lý, bảo vệ cơ sở vật chất tại các điểm trường và quản lý
học sinh đang sinh sống trên địa bàn trong thời gian nghỉ hè.
- Thực hiện hiệu quả nguồn vốn ODA trong quá trình triển khai phát triển
vùng trồng trên địa bàn.
- Tạo điều kiện cho các cá nhân, doanh nghiệp, HTX là đầu mối thu mua
trong quá trình triển khai thu hoạch nông sản trên địa bàn.
- Chủ động phối hợp triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ
liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai
đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn theo kế hoạch.
- Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế Mai Sơn - Yên Châu trong công tác
thu ngân sách trên địa bàn.
- Thành lập Tổ kiểm tra công tác thu ngân sách trên địa bàn.
- Kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức, cá
nhân, doanh nghiệp trong việc chi trả lương cho người lao động và vận tải hàng
hóa tư nhân.
- Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự; công an các xã, thị trấn thực hiện công tác
đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian Đại hội thể thao Đông Nam
Á SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Tham mưu điều hành ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện.
- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải ngân, thanh toán.
- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị; các tổ chức, cá nhân trong công tác thu,
nộp lệ phí vào ngân sách.
4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
- Kiểm tra, rà soát và đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch đối với khu
đất dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2022, chậm nhất ngày
15/5/2022.
- Đề xuất kiện toàn Tổ công tác chỉ đạo chuẩn bị điều kiện tham gia các
chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam
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và Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La,
trình UBND huyện (qua phòng Nội vụ) chậm nhất ngày 09/5/2022.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt cho Chương
trình Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La.
5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Tham mưu chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn các hộ gia đình, HTX trong
công tác thu hoạch, tiêu thụ nông sản vụ mùa năm 2022.
- Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, HTX trong và ngoài
địa phương tổ chức thu mua nông sản cho người dân trên địa bàn.
- Tập trung chỉ đạo nhân dân chuẩn bị các điều kiện để chăm sóc, phòng trừ
sâu bệnh hại vụ xuân hè năm 2022.
- Tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn vận động nhân dân
trên địa bàn tổ chức tiêm vắc xin cho gia súc, gia cầm tự nguồn xã hội hóa.
- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ - Nông nghiệp huyện tham
mưu chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện các mô hình nông nghiệp và
thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định.
- Thường trực ứng phó bão lũ và tìm kiếm cứu nạn.
- Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí về
Nông thôn mới theo lộ trình.
6. Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Tiếp tục thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai (đặc biệt là công
tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu), chỉ đạo các xã, thị trấn
hướng dẫn người dân sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch; Kịp thời phát
hiện và xử lý các trường hợp vi phạm về tài nguyên, khoáng sản.
- Tham mưu giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân (các vụ việc kéo
dài, phức tạp) về đất đai, xong trước ngày 15/5/2022.
- Tham mưu cho UBND huyện thực hiện công tác GPMB các dự án và kịp
thời báo cáo khó khăn, vướng mắc.
7. Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng: Phối hợp với các cơ quan, đơn
vị liên quan; UBND các xã, thị trấn tham mưu đẩy nhanh tiếp độ thực hiện các
dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
8. Thanh tra huyện
- Chủ động tham mưu giải quyết đơn thư theo thẩm quyền.
- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác giám sát, thanh tra theo kế hoạch.
9. Phòng Nội vụ
- Tăng cường kiểm tra việc thực thi công vụ các cơ quan, đơn vị; UBND các
xã, thị trấn.
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- Tiếp tục rà soát, kiện toàn các quyết định của Chủ tịch, UBND huyện về
thành lập các Ban chỉ đạo, các Tổ công tác liên ngành...
- Tham mưu đề xuất phương án sử dụng công chức cấp huyện, cấp xã theo
thẩm quyền và kịp thời thực hiện các chế độ chính sách có liên quan.
10. Phòng Tư pháp: Triển khai phổ biến giáo dục pháp luật đến các tầng
lớp nhân dân gắn với tình hình thực tế của địa phương.
11. Công an huyện: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Công an các xã, thị trấn
tăng cường công tác kiểm tra an ninh, trật tự; an toàn giao thông trên địa bàn
trước, trong và sau Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 tổ chức tại
Việt Nam.
12. Ban Chỉ huy quân sự huyện
- Duy trì trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội thể thao Đông Nam Á
SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam.
- Tiếp tục thực hiện luyện tập, diễn tập phòng thủ cấp xã trên địa bàn
huyện theo kế hoạch.
13. Phòng Lao động - TBXH: Đảm bảo các chế độ an sinh xã hội, chế độ
chính sách trên địa bàn theo quy định.
14. Phòng Dân tộc: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan
tham mưu thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người đồng bào dân tộc thiểu số
trên địa bàn huyện.
15. Phòng Văn hóa và thông tin
- Chủ động phối hợp với các Nhà đầu tư triển khai các dự án phát triển du
lịch trên địa bàn.
- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa.
- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước các khu di tích trên địa bàn.
16. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa: Tổ chức tuyên truyền trên các
phương tiện thông tin đại chúng về Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games
31 tổ chức tại Việt Nam.
17. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức thi Tốt nghiệp THPT cho các em
học sinh trong điều kiện dịch bệnh.
- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động cho các em học sinh
trong dịp nghỉ hè.
18. Trung tâm Y tế
- Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo cấp độ
của Bộ Y tế quy định.
- Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng Vắc xin Covid-19 cho các đối tượng.
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19. Bệnh viện Đa khoa: Tiếp tục thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh
cho nhân dân; điều trị cho những người mắc Covid-19.
20. Chi cục Thuế Mai Sơn - Yên Châu: Tiếp tục đôn đốc các cơ quan,
đơn vị; các tổ chức, cá nhân trong công tác thu, nộp lệ phí vào ngân sách.
Trên đây là kết luận của đồng chí Lù Văn Cường - Phó bí thư huyện ủy,
Chủ tịch UBND huyện tại Phiên họp thứ mười một - UBND huyện, khoá XXI.
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 huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các đ/c thành viên UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐ, CV Văn phòng;
- Lưu: VT, hùng....bản.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Lò Văn Cường

