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Kết quả Phiên họp toàn thể lần thứ 12 - UBND huyện
Ngày 26/5/2022, đồng chí Nguyễn Hợp Cường - Chủ tịch UBND huyện
đã chủ trì Phiên họp toàn thể lần thứ 12 - UBND huyện khóa III. Trên cơ sở các
ý kiến phát biểu, thảo luận tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Hợp Cường - Chủ
tịch UBND huyện thống nhất kết luận một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm sau:
I. ĐỐI VỚI CÁC VĂN BẢN TRÌNH PHIÊN HỌP

Giao các cơ quan tham mưu tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, bổ
sung, hoàn thiện văn bản trình UBND huyện ký, ban hành, tổ chức thực hiện
chậm nhất ngày 30/5/2022.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHUNG CẦN TẬP TRUNG THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị tốt các điều kiện và tham gia chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ
tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam và Festival trái cây và sản
phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La.
2. Đối với công tác phòng chống dịch Covid-19
(1) Các cơ quan y tế, UBND các xã tiếp tục làm tốt công tác kiểm
soát dịch bệnh, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng
dẫn của Bộ Y tế.
(2) Thực hiện tốt công tác tiêm phòng, nhất là tiêm vác xin cho trẻ từ 512 tuổi. Việc tiêm phòng phải được thực hiện theo đúng hướng dẫn, đảm bảo an
toàn cho trẻ em, kịp thời xử lý các trường hợp phát sinh sau tiêm vác xin.
3. Đối với công tác phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi
Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tham mưu chỉ đạo
thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch trên địa bàn, đặc biệt là công tác kiểm soát,
xử lý các ổ dịch (dịch bệnh Tả lợn Châu Phi), không để tiếp tục lây lan sang các
vùng lân cận.
Giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp phối hợp, làm tốt công tác hướng dẫn
nghiệp vụ phòng, chống dịch bệnh đối với từng loại dịch bệnh để nhân dân phòng,
tránh, xử lý khi có dịch bệnh xảy ra.
Ủy ban nhân dân các xã đặc biệt là các xã Mường Tè, Xuân Nha, Song
Khủa thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát, xử lý dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn
xã. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp
phòng dịch, không tiêu thụ, mua bán, vận chuyển các loại thịt bệnh, có nguồn gốc
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từ các ổ dịch, vừa đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, vừa đảm bảo công tác kiểm
soát, kiềm chế dịch bệnh lây lan ra diện rộng.
4. Đối với công tác bảo vệ rừng:
Đề nghị cơ quan kiểm lâm, UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền,
thường xuyên kiểm tra các điểm, khu rừng trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý
các vụ việc vi phạm.
Ủy ban nhân dân các xã phối hợp với kiểm lâm viên địa bàn thường xuyên
kiểm tra, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình sử dụng đất sản xuất nông nghiêp
giáp ranh, không lấn chiếm đất rừng, đất lâm nghiệp, báo cáo UBND huyện chỉ
đạo, xử lý các trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết.
Ủy ban nhân dân các xã Tân Xuân, Xuân Nha, Chiềng Xuân phối hợp với
Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Nha quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.
5. Đối với công tác phòng chống thiên tai, mưa lũ:
Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực)
tiếp tục tham mưu văn bản chỉ đạo, tổ chức nắm thông tin thời tiết, kịp thời
thông báo UBND các xã tuyên truyền, thông tin để nhân dân biết, thực hiện
phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại khi có mưa lũ xảy ra.
Ủy ban nhân dân các xã nắm thông tin, kịp thời tuyên truyền, thông tin
đến nhân dân biết, tổ chức phòng, ứng phó, hạn chế thiệt hại.
6. Đối với công tác quản lý tài chính, ngân sách: Giao đồng chí Trưởng
phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản lý
ngân sách theo đúng quy định. Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các
giải ngân, quyết toán các nguồn vốn.
7. Đối với công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, khoáng sản: Giao
các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với
các xã tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã ban hành và các văn bản chỉ đạo của
UBND huyện. Tiếp tục xử lý các trường hợp vi phạm, trong đó tập trung vào
các khu quy hoạch, điểm du lịch, hành lang giao thông.
8. Đối với công tác giải quyết đơn thư: Giao Thủ trưởng các cơ quan
được giao tham mưu, giải quyết đơn thư khẩn trương tham mưu, giải quyết dứt
điểm đối với từng nội dung đơn thư, trường hợp các cơ quan, đơn vị được giao
tham mưu giải quyết không kịp thời tham mưu, để xảy ra đơn thư vượt cấp, giao
Phòng Nội vụ tham mưu xử lý trách nhiệm theo quy định.
9. Về công tác triển khác các dự án: Giao Ban Quản lý dự án tiếp tục chỉ
đạo, đôn đốc các đơn vị thi công bố trí nhân lực, thiết bị máy móc, đẩy nhanh
tiện độ các dự án, không để tình trạng dừng thi công lâu ngày với lý do tình
hình thời tiết.
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10. Chuẩn bị tốt các điều kiện, văn bản trình Kỳ họp thứ tư Hội đồng
nhân dân huyện. Tổ chức giải quyết tốt các kiến nghị cử tri, phối hợp với
Thường trực HĐND, Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, để
nắm thông tin, tham mưu giải quyết các kiến nghị.
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA MỘT SỐ NGÀNH, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Tiếp tục tham mưu văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống
thiên tai, bão lũ trong mùa mưa năm 2022. Đôn đốc các thành viên Ban Chỉ
huy phòng chống thiên tai triển khai tốt các nhiệm vụ đã thống nhất tại Hội
nghị triển khai công tác phòng chống thiên tai năm 2022 và các văn bản chỉ
đạo của UBND tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về
công tác phòng, chống thiên tai.
Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã Song Khủa, Xuân Nha,
Mường Tè thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch Tả lợn Châu Phi trên địa bàn
xã. Tổ chức công bố hết dịch theo đúng quy định, lập, hoàn thiện hồ sơ thực
hiện hỗ trợ cho các hộ gia đình có gia súc bị thiệt hại do dịch bệnh.
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
Tiếp tục phối hợp tham mưu chỉ đạo tổ chức thực hiện thu ngân sách trên
địa bàn huyện. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn năm 2022,
quyết toán công trình hoàn thành.
Chuẩn bị tốt các nội dung trình Kỳ họp HĐND huyện lĩnh vực tài chính,
ngân sách, đầu tư xây dựng.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin: Phối hợp, tiếp tục tham mưu, đôn đốc
triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 4 đối với một số thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, cơ quan chuyên môn thuộc cấp
huyện và triển khai phần mềm một cửa điện tử các xã. Hoàn thành để công bố
thực hiện trong tháng 6/2022.
4. Phòng Nội vụ:
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai, đánh
giá kết quả công tác cải cách hành chính, công vụ 6 tháng đầu năm, triển khai
các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tập trung các nhiệm vụ còn có hạn chế, khuyết
điểm trong năm 2022.
Tiếp tục tham mưu thực hiện công tác tuyển dụng viên chức sự nghiệp
giáo dục năm 2022.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
Chỉ đạo, hướng dẫn các trường học trên địa bàn tổ chức quản lý, bảo vệ
tài sản trong thời gian nghỉ hè.
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Tham mưu phối hợp chuẩn bị các điều kiện phục vụ thi THPT Quốc gian
năm 2022.
6. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
Tiếp tục chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã trong công tác
kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về quản lý đất đai, khoáng
sản trên địa bàn huyện.
Tham mưu thực hiện quản lý việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất
nông nghiệp trên địa bàn huyện, tránh trường hợp đất nông nghiệp của nhân dân
được bán cho các đối tương cò đất, đối tượng mua bán bất động sản, dẫn đến bị
mất đất sản xuất, gây khó khăn cho nhân dân.
Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện phối hợp, đôn đốc Hội đồng thẩm
định tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 20212030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện.
Chủ trì, phối hợp với các xã nắm tình hình, kiểm tra xử lý các trường hợp
vi phạm về khai thác khoảng sản, đặc biệt là tại các điểm khai thác chưa được
cấp phép.
7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã quản lý, lập hồ
sơ quản lý hạ tầng giao thông, trụ sở làm việc, các hạ tầng khác…để quản lý,
làm cơ sở cho việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa.
Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các
xã tham mưu tổ chức thực hiện tiêu thụ nông sản năm 2022.
8. Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện:
Đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trên địa
bàn huyện. Thực hiện ký cam kết, thực hiện đúng nội dung cam kết, đảm bảo
tiến độ, thời gian hợp đồng. Báo cáo UBND huyện tình hình triển khai các dự
án trên địa bàn theo quy định.
Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán, đưa vào sử dụng các công
trình đã hoàn thành.
9. Hạt kiểm lâm Vân Hồ, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Nha:
Chỉ đạo, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi
phạm về quản lý, bảo vệ rừng.
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý bảo vệ rừng tại các xã
Xuân Nha, Tân Xuân, Chiềng Xuân.
10. Ủy ban nhân dân các xã:
Phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa
bàn, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp thực hiện tốt kế
hoạch tiêm vác xin, đặc biệt là trẻ em từ 5 đến 12 tuổi.
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Tăng cường công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn,
phối hợp với cơ quan kiểm lâm kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã căn cứ chức
năng, nhiệm vụ khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ,
chất lượng./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Các Thành viên UBND huyện;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Liên đoàn LĐ huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Ủy ban nhân dân các xã;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Văn Dũng

