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THÔNG BÁO
Kết quả phiên họp chuyên đề lần thứ nhất- UBND tỉnh khoá XV
Chiều ngày 17/11/2021, 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 lần thứ nhất của UBND tỉnh khóa XV để xem xét, quyết định các
nội dung trình kỳ thứ ba của HĐND tỉnh. Dự phiên họp có các đồng chí thành
viên UBND tỉnh; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo các ban, ngành;
UBND các huyện, thành phố (trực tuyến tại điểm cầu UBND huyện, thành
phố); Lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; 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 về 11 tờ trình và dự thảo Nghị quyết, 08
báo cáo trên các lĩnh vực sẽ trình kỳ họp thường lệ thứ ba của HĐND tỉnh
(trong đó có báo cáo đánh giá tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh
năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh
năm 2022). 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 các nội dung trình phiên họp.
1. Về báo cáo đánh giá tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh
năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh
năm 2022.
Sở Kế hoạch và Đầu tư phối với Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến
các đồng chí thành viên UBND tỉnh thảo luận tại phiên họp, bổ sung, chỉnh
sửa, hoàn thiện báo cáo. Trong đó lưu ý: Biên tập lại nội dung phần tồn tại,
hạn chế và nguyên nhân, đảm bảo ngắn gọn, chính xác, nhất là về công tác chỉ
đạo phòng chống dịch Covid-19, tiêu thụ nông sản, việc làm của người lao
động; biên tập lại nguyên nhân chỉ tiêu hộ được dùng điện sinh hoạt an toàn
theo ý kiến của Sở Công thương.
2. Về các tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo khác: 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, 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
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gửi đến Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh chậm nhất ngày
20/11/2021 để tổ chức thẩm tra.
II. Một số nhiệm vụ tập trung thực hiện
1. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Văn hóa, Thể
thao và Du lịch; Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh: Tập
trung cao cho kỳ họp chuyên đề lần thứ ba của HĐND tỉnh với các nội dung
chính: Phối hợp với các Ban HĐND tỉnh bổ sung, hoàn chỉnh các dự thảo
Nghị quyết trình kỳ họp; xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra
của các Ban HĐND tỉnh, ý kiến các tổ đại biểu HĐND tỉnh về các nội dung
trình kỳ họp.
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
2021; nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2022 của UBND tỉnh. Hoàn
thành trước ngày 20/11/2021, 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 23/11/2021.
3. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng: Tập trung hoàn thiện
các nội dung trình kỳ họp thứ ba của HĐND tỉnh thuộc phạm vi của ngành
mình (theo Kế hoạch số 09/KH-TTHĐND và chỉ đạo của UBND tỉnh), xong
trước ngày 20/11/2021 gửi Văn phòng UBND tỉnh xin ý kiến các đồng chí
Thành viên UBND tỉnh và trình duyệt, gửi Thường trực HĐND tỉnh, các Ban
HĐND tỉnh trước ngày 23/11/2021.
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 2021 (nhất là các chỉ tiêu còn gặp khó khăn), tổ chức thực hiện
quyết liệt các giải pháp trong thời gian còn lại của năm 2021, quyết tâm phấn
đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu năm 2021.
- 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 2022, đảm bảo các dự án được quyết định đầu tư, đủ điều
kiện tổng hợp và giao kế hoạch đầu tư công năm 2022. Tiếp tục có văn bản
gửi chủ đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới kế hoạch đầu tư công năm
2022 đôn đốc tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư các dự án.
5. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tập trung
cao cho thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, trong đó hết sức
lưu ý đối với các dự án đã giao kế hoạch khởi công mới năm 2021 : Khẩn
trương hoàn thành công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, tạm
ứng kế hoạch vốn (có kế hoạch cụ thể, chi tiết thu hồi vốn ứng) triển khai thực
hiện các dự án.
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6. Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục
tập trung cao cho công tác thu ngân sách, nhất là các khu thuế, phí.
7. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Lao đông- Thương binh và Xã hội: Chủ động chuẩn bị các nội dung, các báo
cáo đánh giá 01 năm thực hiện các Nghị quyết, Đề án của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
trong tháng 01/2021 (chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số
3932/UBND-TH ngày 12/11/2021).
8. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, nhất quán các Nghị quyết, Kết
luận của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
trong thời gian tới, nhất là trong thời gian còn lại của năm 2021 với phương
châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đồng
thời đẩy mạnh các hoạt động phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; trong đó tập
trung một số nội dung trọng tâm sau:
a) Tiếp tục theo dõi sát, nắm chắc tình hình, diễn biến dịch COVID-19,
có biện pháp linh hoạt đối với tình huống cụ thể trong công tác phòng, chống
dịch gắn với từng bước phục hồi kinh tế. Không lơ là, chủ quan; sẵn sàng
nguồn lực, phương án ứng phó với nguy cơ dịch bệnh. Giám sát y tế chặt chẽ
người về từ vùng dịch; thực hiện xét nghiệm, cách ly phù hợp điều kiện thực
tiễn tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
b) Đảm báo thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm y tế và nâng cao năng lực
hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở.
c) Triển khai đồng bộ, kịp thời và hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải
pháp hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh
doanh sớm ổn định đời sống và phục hồi sản xuất, kinh doanh.
d) Tăng cường phòng ngừa, phát hiện và xử lý theo quy định các hành
vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm trong mua sắm trang thiết bị y
tế, vật tư, thuốc, sinh phẩm, vắc-xin liên quan đến công tác phòng, chống dịch
Covid-19.
g) Rà soát, bổ sung số người lao động làm việc trong các cơ sở giáo
dục mầm non ngoài công lập và các đối tượng chưa được hỗ trợ.
h) Rà soát, sắp xếp, bổ sung nguồn lực cho công tác y tế trường học,
bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục có đầu mối y tế trường học thường trực để phối
hợp với ngành y tế thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch trong giai đoạn
dịch bệnh COVID-19 chưa được kiểm soát hoàn toàn.
i) Chuẩn bị, thực hiện tốt công tác tổng kết năm 2021 và đề ra phương
hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 của cơ quan, đơn vị.
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Trên đây Kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh- Phó Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp chuyên đề lần thứ nhất 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);
- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c Ủy viên UBND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- 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

