
UBND HUYỆN TỦA CHÙA 

BCĐ CHUYỂN HÓA ĐỊA BÀN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BCĐ-CAH 

V/v không tổ chức Hội nghị triển khai Kế 

hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức 

tạp về an ninh, trật tự xã Huổi Só 

Tủa Chùa, ngày         tháng 5 năm 2021 

 

     Kính gửi:  

- Các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển hóa địa bàn huyện; 

- Ban Chỉ đạo chuyển hóa địa bàn xã Huổi Só. 

 

Ngày 14/4/2021, Ban Chỉ đạo chuyển hóa địa bàn huyện Tủa Chùa đã ban 

hành Quyết định số 23/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Kế hoạch 

số 24/KH-BCĐ về chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự 

xã Huổi Só năm 2021. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch 

bệnh Covid-19. Để thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch theo chỉ 

đạo trung ương, của tỉnh, Ban Chỉ đạo huyện Tủa Chùa có ý kiến như sau: 

1. Không tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuyển hóa địa bàn tại xã 

Huổi Só theo nội dung Kế hoạch (dự kiến tổ chức Hội nghị triển khai công tác 

chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự tại xã Huổi Só vào 

đầu tháng 5 năm 2021). Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-UBND và Kế hoạch số 

24/KH-BCĐ ngày 14/4/2021 của Ban Chỉ đạo và nhiệm vụ được giao, các thành 

viên Ban Chỉ đạo huyện và Ban Chỉ đạo xã Huổi Só chủ động xây dựng Kế 

hoạch phối hợp các lực lượng liên quan triển khai thực hiện.  

2. Giao Công an huyện (cơ quan thường trực) có trách nhiệm hướng dẫn, 

kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch của các thành viên Ban Chỉ đạo và xã 

Huổi Só; đồng thời triển khai thực hiện ngay các nội dung chuyển hóa theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao.  

Nhận được Công văn này, các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển hóa địa bàn 

huyện; Ban Chỉ đạo chuyển hóa địa bàn xã Hổi Só phối hợp tổ chức triển khai 

thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện các khó khăn, vướng mắc (nếu có) 

báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo huyện nắm, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công an tỉnh Điện Biên; 

- TT Huyện ủy;                           (b/c) 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, CAH.                                                  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Tuyết Ban 
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