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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

   

   Số:          /KH-UBND  
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         

      Lai Châu, ngày        tháng  12  năm 2020 
 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh 

 với đại diện Nhân dân xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường 

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 1017/KH-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh về 

tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh với Nhân dân trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối 

thoại trực tiếp của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh với đại diện Nhân dân xã Hồ 

Thầu, huyện Tam Đường như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến tham gia góp ý, kiến 

nghị của Nhân dân, những vấn đề bức xúc còn tồn tại, những vấn đề mới nảy sinh 

từ cơ sở để kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, phát sinh để giải quyết 

nhằm đáp ứng nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. 

Thông qua hoạt động đối thoại nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ 

trương, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân 

dân một cách trực tiếp, tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa cấp uỷ, chính quyền 

với Nhân dân; củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với sự chỉ đạo, 

điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm phục vụ 

Nhân dân của chính quyền, đặc biệt là của người đứng đầu UBND tỉnh. Tăng 

cường mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước với Nhân dân. 

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại được tiến hành công khai, minh bạch, dân 

chủ, khách quan, thẳng thắn, an toàn, tiết kiệm và đạt hiệu quả; bảo đảm tạo điều 

kiện thuận lợi để mỗi người dân được bình đẳng, tham gia đóng góp ý kiến, phát 

biểu và nêu kiến nghị, đề xuất trực tiếp với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và 

Lãnh đạo các sở, ban, ngành. 

Những ý kiến, kiến nghị của Nhân dân cần được trả lời đúng trọng tâm, 

trọng điểm, ngắn gọn, dễ hiểu, đảm bảo theo quy định. 
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Nghiêm cấm việc lợi dụng tiếp xúc, đối thoại để làm trái các quy định của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng 

đến danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

1. Nội dung đối thoại 

Thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc 

phòng, công tác xây dựng chính quyền và những vấn đề quan trọng của tỉnh mà 

Nhân dân đang quan tâm.  

Lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân về những khó 

khăn, vướng mắc ở địa phương; những vấn đề bức xúc, nổi cộm được Nhân dân 

quan tâm, trong đó tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: Cải cách thủ tục hành 

chính; An sinh xã hôi, xoá đói, giảm nghèo; Xây dựng nông thôn mới; nông 

nghiệp, nông thôn; Quản lý tài nguyên, môi trường; Việc thực hiện các chế độ, 

chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của Nhân dân … 

Trực tiếp giải đáp và chỉ đạo giải quyết những kiến nghị cụ thể của Nhân 

dân trong quá trình tiếp xúc, đối thoại. 

2. Hình thức đối thoại  

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với đại diện Nhân dân xã 

Hồ Thầu, huyện Tam Đường. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 14h00’ ngày  14/12/2020 

2. Địa điểm: Trụ sở UBND xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai 

Châu. 

IV. THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ 

1. Chủ trì Hội nghị:  Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

2. Thành phần tham dự 

2.1 Cấp tỉnh 

+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.  

+ Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp; Giao thông Vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; 

Tài chính; Thanh tra tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Ban Dân tộc; Hội Nông dân. 

2.2. Cấp huyện (UBND huyện mời). 

+ Đại diện Thường trực: Huyện uỷ, UBND huyện. 

+ Đại diện Lãnh đạo: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;  

+ Đại diện Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của UBND huyện. 
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2.3. Cấp xã (UBND huyện mời). 

 Đại diện Lãnh đạo: Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã Hồ Thầu. 

2.4. Đại diện Nhân dân xã Hồ Thầu (UBND huyện mời). 

Mỗi bản cử 04 đại diện gồm: Bí thư, Trưởng bản, Trưởng Ban công tác 

Mặt trận, Người có uy tín; Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của xã (dự kiến 

khoảng 50 người do UBND huyện mời). 

3. Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND huyện Tam Đường 

Có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, 

UBND xã Hồ Thầu chuẩn bị đầy đủ các điều kiện như: trang trí hội trường, khánh 

tiết, đảm bảo cơ sở vật chất; Tổng hợp ý kiến đối thoại, phản ánh của Nhân dân 

gửi về Văn phòng UBND tỉnh; Gửi giấy mời và triệu tập Nhân dân đảm bảo số 

lượng, thành phần; Phân công đại diện Nhân dân phát biểu ý kiến đối thoại tại Hội 

nghị.  

Cử đại diện lãnh đạo tham gia Hội nghị tiếp xúc, đối thoại; giải đáp ý kiến, 

kiến nghị thuộc thẩm quyền của cấp mình; đảm bảo công tác an ninh trật tự, an 

toàn tại nơi tổ chức Hội nghị; Cử cán bộ tham gia Tổ thư ký. 

Maket Hội trường: 

 

HỘI NGHỊ 

Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh  

với đại diện Nhân dân xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường 

                  Hồ Thầu, ngày 14 tháng 12 năm 2020 

 

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp xúc, đối thoại theo Kế hoạch; làm công tác tổ 

chức; cử chuyên viên tham gia Tổ thư ký để tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của 

Nhân dân tại Hội nghị. 

3. Các Sở, ngành là thành viên tham dự: Cử lãnh đạo tới dự, tiếp thu và 

trả lời các nội dung đối thoại của Nhân dân thuộc thẩm quyền hoặc có thể được 

phân công. 

VI. PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ XE 
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1. Xe Chủ tịch UBND tỉnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và chuyên viên 

Văn phòng UBND tỉnh. 

2. Xe Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Lãnh đạo các cơ quan: Uỷ 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Dân tộc; Hội Nông dân. 

3. Xe Sở Tư pháp: Lãnh đạo các Sở: Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn, Giao thông Vận tải. 

4. Xe Sở Tài nguyên và Môi trường: Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi 

trường; Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 

5. Xe Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính, Thanh tra tỉnh. 

6. Xe Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo và Chuyên viên Ban Tiếp công 

dân tỉnh, Phóng viên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

(Các ngành chủ động có mặt đúng thời gian và địa điểm theo Kế hoạch). 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh với đại diện Nhân dân xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, 

tỉnh Lai Châu. Yêu cầu các ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. 

Kế hoạch này thay cho Giấy mời./. 

 

Nơi nhận: 
- TT: TU, HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Như thành phần; 

- VPUBND tỉnh: LĐ, P.QT -TV, TT TH&CB ; 

- Lưu: VT, TH, TD. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Trần Cao Sơn 
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