UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 465/KH-UBND

Lai Châu, ngày 06 tháng 3 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT do đồng chí
Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT làm Trưởng đoàn

Thực hiện Công văn số 239/XD-TC ngày 03/3/2020 của Cục Quản lý xây
dựng công trình - Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc kiểm tra tình hình thực hiện
các dự án giai đoạn 2017-2020 và các dự án đề xuất đầu tư trong giai đoạn
2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, UBND tỉnh Lai Châu
ban hành Kế hoạch đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác như sau:
I. Kế hoạch đón tiếp và làm việc:
1. Ngày 06/3/2020 (Thứ 6):
- 13h00’: Đón Đoàn tại Khách sạn Hoàng Nhâm.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và Ban QLDA
ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh.
- 13h30’: Xuất phát từ Khách sạn Hoàng Nhâm, đi kiểm tra thực địa Hồ Xà
Dề Phìn, huyện Sìn Hồ.
Thành phần:
- Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
- Sở Nông nghiệp và PTNT: Đại diện lãnh đạo Sở và Lãnh đạo các phòng, đơn
vị chuyên môn có liên quan.
- Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT: Đại diện lãnh đạo
Ban và các phòng trực thuộc có liên quan.
- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi
trường.
+ Đại diện lãnh đạo UBND huyện Sìn Hồ và các phòng, ban có liên quan (đón
Đoàn tại huyện Sìn Hồ).
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- 16h30’: Kiểm tra thực địa Hồ Giang Ma, thành phố Lai Châu.
Thành phần:
- Như thành phần kiểm tra thực địa Hồ Xà Dề Phìn (trừ Đại diện lãnh đạo
UBND huyện Sìn Hồ).
- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lai Châu và các phòng, ban, đơn vị có
liên quan.
- Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu.
Địa điểm: Tại vị trí dự kiến đầu tư xây dựng Hồ Giang Ma.
- 17h00’: Làm việc về tình hình thực hiện dự án Hồ Xà Dề Phìn, công tác
chuẩn bị đầu tư dự án Hồ Giang Ma, Hồ Phiêng Lúc, huyện Tân Uyên và một số
công trình khác theo kiến nghị của UBND tỉnh.
Thành phần:
- Trân trọng kính mời: Đại diện Thường trực Tỉnh uỷ.
- Như thành phần đi kiểm tra thực địa Hồ Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ và Hồ
Giang Ma, thành phố Lai Châu.
- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Tân Uyên.
- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Tam Đường.
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Chuyên viên theo dõi.
Địa điểm: Tại phòng họp số 10 - Trung tâm Hội nghị - Văn hoá tỉnh.
- 19h00’: Mời Đoàn dùng bữa tối tại Khách sạn Hoàng Nhâm.
Thành phần: Như thành phần làm việc.
2. Ngày 07/3/2020 (Thứ 7):
- 7h00’: Mời Đoàn ăn sáng tại Khách sạn Hoàng Nhâm.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Nông
nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh, Ban QLDA ĐTXD các công trình
Nông nghiệp và PTNT.
- 8h00’: Đoàn di chuyển về tỉnh Sơn La.
II. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Nông nghiệp và PTNT:
- Phối hợp với Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
tỉnh đón tiếp và chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đoàn.
- Tổng hợp chung, báo cáo tình hình thực hiện và chuẩn bị đầu tư các dự
án hồ chứa nước.
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- Báo cáo tình hình sản xuất, tưới tiêu và đầu tư các công trình thuỷ lợi
tỉnh Lai Châu; đề xuất với Đoàn công tác đầu tư thêm các dự án Hồ chứa nước.
2. Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT cử cán bộ liên hệ với
Đoàn và đảm bảo các điều kiện làm việc, ăn, nghỉ cho Đoàn trong thời gian
công tác tại tỉnh.
- Chuẩn bị các Báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, cụ thể
như sau:
+ Báo cáo tình hình chuẩn bị đầu tư dự án Hồ Giang Ma, thành phố Lai
Châu và đánh giá bước đầu sự cần thiết đầu tư của dự án, bao gồm: Sự cần thiết
đầu tư, sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch; dự kiến quy mô, mục tiêu, địa
điểm, phạm vi đầu tư; dự kiến số hộ phải di dời, diện tích chiếm đất rừng, đất
lúa,...; dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư; đánh giá sơ bộ về
tính hiệu quả, khả thi; sơ bộ tác động về môi trường, xã hội.
+ Báo cáo tóm tắt các thông số kỹ thuật của Hồ Phiêng Lúc, huyện Tân Uyên.
+ Báo cáo kết quả thực hiện phần xây lắp, công tác chặn dòng thi công
vượt lũ dự án Hồ Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ. Phối hợp với UBND huyện Sìn Hồ
báo cáo kết quả thực hiện phần giải phóng mặt bằng, thu dọn lòng hồ, điều chỉnh
dự án; kế hoạch thực hiện và giải ngân năm 2020, các khó khăn, vướng mắc và
đề xuất, kiến nghị.
3. UBND huyện Sìn Hồ: Phối hợp với Ban QLDA ĐTXD các công
trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh chuẩn bị báo cáo, gửi Sở Nông nghiệp và
PTNT tổng hợp về tình hình thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng
Hồ Xà Dề Phìn; chuẩn bị các điều kiện khác trong thời gian Đoàn làm việc tại
huyện Sìn Hồ.
Trên đây là Kế hoạch làm việc với đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và
PTNT; Kế hoạch này thay cho giấy mời. Căn cứ Kế hoạch này, các đơn vị liên
quan tổ chức triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như thành phần làm việc;
- VP UBND tỉnh: LĐ, Phòng QT-TV;
- Lưu: VT, TH, KTN.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Ký bởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Ngày ký: 06-03-2020 09:41:36 +07:00

Trần Cao Sơn
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