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Họp Uỷ ban nhân dân tỉnh phiên họp tháng 6 năm 2020 (lần 1) 

 

Kính gửi: ............................................................................................ 

                ............................................................................................ 
 

Thực hiện chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời đồng chí dự phiên Họp Uỷ ban nhân dân 

tỉnh tháng 6 năm 2020 (lần 1), cụ thể như sau: 

I. Nội dung 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Dự thảo Quyết định ban hành Quy định một 

số nội dung về quản lý và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh (thay thế các Quyết 

định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 và số 16/2017/QĐ-UBND ngày 

09/11/2018). 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ 

sung các công trình, dự án vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 cấp tỉnh. 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh chấp thuận danh mục 

các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, GPMB và thông qua danh 

mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

- Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí 

tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh. 

3. Sở Nông nghiệp và PTNT: Dự thảo Quyết định quy định mật độ 

chăn nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Dự thảo Quyết định phê duyệt Kiến 

trúc chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu (phiên bản 2.0). 

5. Văn phòng UBND tỉnh: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định 

chính sách hỗ trợ công chức, viên chức người lao động được cử đến làm nhiệm 

vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lai Châu. 



II. Thành phần 

1. Đại biểu triệu tập: Các đồng chí thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

2. Đại biểu mời: Trân trọng kính mời các đồng chí: 

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh: Ban Kinh tế - Ngân 

sách, Ban Pháp chế. 

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh; Sở Xây dựng; Sở 

Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động Thương binh và Xã hội; các Ban 

QLDA đầu tư xây dựng các công trình: Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông 

vận tải, Nông nghiệp và PTNT. 

- Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên theo dõi. 

- Phóng viên dự đưa tin: Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình 

tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

 (Trường hợp đặc biệt, cấp trưởng đi vắng, cấp phó đi thay phải báo cáo 

Chủ tịch UBND tỉnh). 

III. Thời gian, địa điểm và tài liệu phiên họp 

- Thời gian: 14h00’, ngày 17/6/2020. 

- Địa điểm: Phòng họp số 10, Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh. 

- Tài liệu phiên họp: Các đại biểu khai thác tài liệu họp tại địa chỉ: 

http://hopkhonggiay.com/ecabinet/ hoặc https://laichau.gov.vn mục “Tài liệu hội 

nghị” để nghiên cứu, tham gia. 

Thừa lệnh Chủ tịch, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh kính mời đồng chí 

đến dự đúng thời gian, thành phần và chuẩn bị ý kiến tham gia./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Ban QL TT HC-CT tỉnh; 

- V, C, CB+QT (chuẩn bị phòng họp); 

- Lưu: VT, Th2. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

 

Vũ Huy Hòa 

http://hopkhonggiay.com/ecabinet/
https://laichau.gov.vn/


CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP UBND TỈNH THÁNG 6/2020 (LẦN 1) 

- Chủ trì: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 

- Thời gian: 14h00, ngày 17/6/2020 

TT NỘI DUNG THẢO LUẬN 
ĐƠN VỊ 

BÁO CÁO 

1 

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về 

quản lý và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh (thay thế các 

Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 và số 

16/2017/QĐ-UBND ngày 09/11/2018). 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

2 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc 

điều chỉnh, bổ sung các công trình, dự án vào điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh. 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh chấp thuận 

danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, 

GPMB và thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử 

dụng đất phát sinh năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

- Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động 

khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

3 
Quyết định quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2020-2025. 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

4 
Dự thảo Quyết định phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử 

tỉnh Lai Châu (phiên bản 2.0). 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

5 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định 

chính sách hỗ trợ công chức, viên chức người lao động được 

cử đến làm nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh Lai Châu. 

Văn phòng 

UBND tỉnh 
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