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Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Sơn La, ngày 14 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO
Kết quả phiên họp chuyên đề
tháng 11 năm 2022 UBND tỉnh khoá XV
Sáng ngày 14/11/2022, tại phòng họp UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Quốc
Khánh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp chuyên
đề tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh để thảo luận, thống nhất các nội dung
trình kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh khóa XV. Dự phiên họp có các đồng chí
thành viên UBND tỉnh; Lãnh đạo các ban, ngành; Lãnh đạo Ban Kinh tế- Ngân
sách, Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh; UBND các huyện, thành phố (trực
tuyến tại điểm cầu UBND huyện, thành phố); Lãnh đạo và chuyên viên Văn
phòng UBND tỉnh; phóng viên Báo Sơn La, đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh.
Tại phiên họp, các đồng chí thành viên UBND tỉnh và các đại biểu đã tập trung
thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh năm
2022; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2023; thảo luận, cho ý kiến đối
với 10 tờ trình và dự thảo nghị quyết, 09 báo cáo và 04 báo cáo, đề án khác.
Qua ý kiến thảo luận của các đồng chí thành viên UBND tỉnh, các đại biểu dự
họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất kết luận các nội dung sau:
I. Về tình hình chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ sáu- HĐND
tỉnh và phiên họp UBND tỉnh.
Theo dự kiến, tại kỳ họp thứ sáu- HĐND tỉnh khóa XV, UBND tỉnh sẽ
trình HĐND tỉnh 16 báo cáo (trong đó có 04 báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến
thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, ý kiến các tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng
hợp sau) và 27 dự thảo nghị quyết, trong đó có 02 dự thảo nghị quyết đã được
phiên họp 16 của UBND tỉnh thảo luận, thống nhất; 01 dự thảo nghị quyết đã
được trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 9 của HĐND tỉnh, còn lại 24 dự thảo
nghị quyết. Qua rà soát tình hình chuẩn bị của các Sở, ngành, đồng chí Chủ
tịch UBND tỉnh phê bình (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài
nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo,
Sở Lao động Thương binh và xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh)
chưa hoàn thành các nội dung được giao, chưa trình được phiên họp của
UBND tỉnh (mặc dù là các nội dung đã được giao từ đầu năm hoặc chính các
Sở, ngành đề xuất). Yêu cầu người đứng đầu các Sở, ngành báo cáo (bằng văn
bản) với Chủ tịch UBND tỉnh nguyên nhân, trách nhiệm trong chỉ đạo tổ chức
thực hiện; đồng thời chỉ đạo quyết liệt, tập trung hoàn thành các nội dung
trước ngày 18/11/2022 gửi Văn phòng UBND tỉnh xin ý kiến các đồng chí
thành viên UBND tỉnh và bổ sung hoàn thiện, trình ký duyệt, gửi Thường trực
HĐND tỉnh các Ban HĐND tỉnh để tổ chức thẩm tra; Sở Nội vụ tổng hợp nội
dung này trong đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.
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II. Về các nội dung trình phiên họp.
Qua thảo luận, UBND tỉnh cơ bản thống nhất với các dự thảo tờ trình,
dự thảo nghị quyết và dự thảo các báo cáo. Các ngành chủ trì tiếp thu các ý
kiến các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ý kiến thảo luận tại cuộc họp, bổ
sung, hoàn thiện dự thảo, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trình đồng chí
Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt, đảm bảo các hồ sơ,
tài liệu được gửi đến Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh ngày
20/11/2022 để tổ chức thẩm tra. Trong đó:
1. Đối với báo cáo tình hình kinh tế- xã hội năm 2022; kế hoạch phát
triển kinh tế- xã hội năm 2023 và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về kế
hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2023:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung theo Chương
trình hành động (sau khi ban hành) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết
luận số 42-KL/TW ngày 20/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị
quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán NSNN
năm 2023.
- UBND tỉnh thống nhất chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2023
đạt 7,5%. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng
năm 2023, trong đó lưu ý phương án khi đóng góp vào tăng trưởng của các dự
án thủy điện không đạt như dự kiến. Các Sở: Công thương, Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn rà soát, phân tích cụ thể tình hình thực hiện năm 2022, dự
kiến kế hoạch năm 2023 các chỉ tiêu thuộc phạm vi quản lý của ngành, các
yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng GRDP, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước
ngày 16/11/2022.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì rà soát lại tình hình
thực hiện các chỉ tiêu tỷ lệ độ che phủ rừng, số xã đạt chuẩn nông thôn mới
năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023, gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư
trước ngày 16/11/2022.
- Sở Lao động- Thương binh và Xã hội: Chủ trì, rà soát, đánh giá tình
hình thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo, công tác hiện xóa nhà tạm năm 2022
trên địa bàn tỉnh, gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày
16/11/2022.
2. Về xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh quy định một số chính sách
khuyến khích hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh:
- Văn phòng UBND tỉnh rà soát, sắp xếp lịch (trong tuần tư 14 đến
18/11/2022) đề đồng chí Chủ tịch nghe, chỉ đạo thống nhất các nội dung còn
đang vướng làm cơ sở các ngành phối hợp, sớm hoàn thiện dự thảo nghị
quyết, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Trên cơ sở báo cáo số 714/BC-SKHĐT ngày
11/11/2022 của Sở, có văn bản gửi các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Sở Tài chính,
Xây dựng, Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Ban
quản lý về các nội dung cần tiếp tục rà soát, thống nhất để các ngành nghiên

3
cứu, đề xuất theo chức năng nhiệm vụ, phạm vi quản lý và báo cáo Chủ tịch
UBND tỉnh tại cuộc họp
- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn chủ trì tiếp tục nghiên cứu đánh giá để đề xuất các chính sách hỗ trợ
phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để trình UBND tỉnh,
trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết riêng đảm bảo hiệu quả, phù hợp thực
tiễn và quy định của pháp luật.
3. Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp với các ngành chủ trì, rà soát các nội
dung trình kỳ họp và hoàn chỉnh báo cáo, tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND
tỉnh trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực
Tỉnh ủy cho chủ trương (theo thẩm quyền quy định tại Quy chế số 01-QC/TU ngày
16/6/2022 về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm
kỳ 2020- 2025, sửa đổi, bổ sung) đồng thời với việc trình Thường trực HĐND
tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra.
III. Một số nhiệm vụ tập trung thực hiện
1. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, tập trung triển khai thực hiện, hướng
dẫn thực hiện các Nghị quyết kỳ họp chuyên đề lần thứ 9 của HĐND tỉnh.
2.Văn phòng UBND tỉnh: Trên cơ sở các báo cáo trên các lĩnh vực trình
kỳ họp của UBND tỉnh, tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả công tác năm
2022; nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2023 của UBND tỉnh. Hoàn
thành trước ngày 20/11/2022, gửi xin ý kiến các đồng chí thành viên UBND
tỉnh và bổ sung, hoàn thiện trình phê duyệt gửi Thường trực HĐND tỉnh, các
Ban HĐND tỉnh trước ngày 22/11/2022. Các Sở, ban, ngành (theo công văn số
4337/UBND-TH ngày 10/11/2022) hoàn thành báo cáo các nội dung phục vụ
xây dựng báo cáo của UBND tỉnh.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chỉ đạo, đôn đốc, có những
giải pháp quyết liệt phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu số xã đạt chuẩn nông thôn mới.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư :
- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan rà soát các chỉ tiêu kinh tếxã hội năm 2022, tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp trong tháng 11,
12/2022, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội
chủ yếu năm 2022.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn về xây dựng rà soát,
đôn đốc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các dự án dự kiến khởi công mới kế hoạch
đầu tư công năm 2023, đảm bảo các dự án được quyết định đầu tư, đủ điều
kiện tổng hợp và giao kế hoạch đầu tư công năm 2022.
5. Về giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và hoàn thiện thủ tục đầu tư
các dự án dự kiến khởi công mới kế hoạch đầu tư công năm 2023:
- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tập trung
cao, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp giải ngân vốn đầu tư công
(nhất là nhiệm vụ, giải pháp về công tác giải phóng mặt bằng) và hoàn thiện
hồ sơ, thủ tục các dự án dự kiến khởi công mới kế hoạch đầu tư công năm
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2023 theo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị quán triệt, tăng
cường các giải pháp thúc đẩy giải ngân ngày 19/10/2022 (thông báo số
513/TB-VPUB ngày 19/10/2022 của Văn phòng UBND tỉnh).
- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn
về xây dựng, các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp những dự án giải
ngân chậm, gặp khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, gặp khó
khăn trong hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các dự án khởi công mới năm 2023 và gửi
lên Zalo nhóm Ban Chấp hành, nhóm Lãnh đạo Sở, ngành, nhóm Chủ tịch
UBND các huyện, thành phố để tập trung chỉ đạo tháo gỡ.
6. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Chủ động chuẩn bị các nội
dung phục vụ Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán
ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2023.
7. Về công tác quy hoạch tỉnh: Các sở, ban, ngành, các đồng chí thành
viên Hội đồng lập quy hoạch tỉnh: Tiếp tục nghiên cứu dự thảo bảo cáo quy
hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Văn phòng
UBBND tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sắp xếp, bố trí lịch họp Hội
đồng lập quy hoạch tỉnh (trong tuần từ 14 đến 18/11/2022) thống nhất các nội
dung trước khi báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2).
7. Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ động xây dựng báo cáo đánh
giá thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn
2021- 2025; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh về bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh Sơn La giai đoạn 2021- 2025
để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 01/2023.
8. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp
chặt chẽ, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ; đối với những nội dung phức tạp, báo cáo ngay với Chủ tịch UBND
tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (trực tiếp hoặc qua điện thoại) để kịp thời
có phương án giải quyết.
Trên đây Kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh- Phó Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp chuyên đề tháng 11 năm 2022 của
UBND tỉnh khóa XV. Văn phòng UBND tỉnh thông báo tới các sở, ban,
ngành; UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Thường trực ĐĐBQH tỉnh (b/c);
- Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh (b/c);
- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh (LĐ, CV, Trung tâm
thông tin);
- Lưu: VT, TH (V.Hải).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Huy Anh
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