
TỈNH ỦY LAI CHÂU 

BAN CÁN SỰ ĐẢNG UBND TỈNH 
* 

Số:           -CV/BCSĐ 

V/v mời dự họp và phân công trình bày 

nội dung tại kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ tháng 6 năm 2020 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

  Lai Châu, ngày          tháng       năm 2020 

 

Kính gửi: Thường trực Tỉnh uỷ. 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 6 năm 2020 của Thường trực 

Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Công văn số 893-CV/VPTU ngày 25/6/2020 

của Văn phòng Tỉnh uỷ về việc mời họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Cán sự 

Đảng UBND tỉnh mời thành phần liên quan dự họp và phân công trình bày các 

nội dung tại kỳ họp như sau: 

1. Nội dung 

(1). Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu 

năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo định hướng 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2021. 

(2). Dự toán thu – chi ngân sách địa phương năm 2021; kế hoạch tài chính 

– ngân sách 03 năm 2021-2023. 

(3). Quy định chính sách hỗ trợ cho công chức, viên chức, người lao động 

làm nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và bộ phận một cửa cấp 

huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

(4). Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối 

với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở cấp xã, thôn, 

bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

(5). Chủ trương thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (Giáo xứ Lai Châu) 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

(6). Chủ trương về địa điểm dự kiến xây dựng cầu đa năng tại khu vực 

cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) – Kim Thủy Hà (Trung Quốc). 

2. Thành phần mời tham dự 

- Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Giao thông 

vận tải. 



- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

- Văn phòng UBND tỉnh: Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Phục 

vụ Hành chính công, chuyên viên theo dõi. 

3. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 29/6/2020. 

- Địa điểm: Phòng họp 9A, Nhà A, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh. 

4. Phân công trình bày nội dung tại kỳ họp:  

- Giao Đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ 

tịch thường trực UBND tỉnh trình bày nội dung 1, 3. 

- Giao Đồng chí Giàng A Tính – Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh trình bày nội dung 2, 6. 

- Giao Đồng chí Vừ A Tiến – Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Giám đốc Sở Nội 

vụ trình bày nội dung 4, 5. 

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ và trân trọng 

kính mời các thành phần liên quan dự họp./. 

Nơi nhận: 
- Thành viên BCSĐ UBND tỉnh; 

- Thành phần mời (thay giấy mời); 

- Lưu: VT, Th2. 

T/M BAN CÁN SỰ ĐẢNG 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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