
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LAI CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 500/KH-UBND Lai Châu, ngày 11 tháng 3 năm 2020

KÉ HOẠCH
Tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí

Trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý I năm 2020

Thực hiện quy định tại Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 
11/4/2017 của UBND tỉnh về ban hành quy định việc phát ngôn và cung cấp 
thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nuớc trên địa bàn tỉnh Lai 
Châu, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức họp báo cung cấp thông tin định 
kỳ quý I năm 2020 nhu sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Cung cấp các thông tin về các hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành 
của UBND tỉnh trong thời gian qua cho các cơ quan báo chí của tỉnh và cơ quan 
đại diện báo chí Trung ương tại tỉnh Lai Châu để đảm bảo nguồn thông tin chính 
thống, đầy đủ nhất.

- Hướng dẫn nội dung tuyên truyền thời gian tới để có những thông tin 
tuyên truyền chính xác, đúng định hướng về tỉnh Lai Châu.

II. NỘI DUNG
1. Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu;

2. Công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh;

3. Thông tin về công tác xử phạt vi phạm hành chính về giao thông theo 
Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Tình trạng học sinh điều khiển xe máy khá phổ 
biến (dù chưa đủ tuổi theo quy định); Hướng xử lý thời gian tới;

4. Thông tin thiếu nhà vệ sinh công cộng và thùng rác ven hồ thuỷ sơn;

5. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt, sản xuất vào mùa khô ở bản Gia Khâu 
1, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu; Giải pháp khắc phục tình trạng trên;

6. Thông tin người dân chặt, phá vườn cao su tiểu điền ở huyện Phong Thổ; 
tiến độ chi trả cổ tức của các công ty cao su trên địa bàn tỉnh đối với người dân;

7. Giải pháp phát triển bền vững cây chuối ở huyện Phong Thổ;

8. Thông tin vì sao hoạt động của mỏ đất hiếm Đông Pao, huyện Tam 
Đường đến nay chưa đi vào khai thác.



III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: /2 ngày, khai mạc hồi 081100’ ngày 25 /3/2020;

2. Địa điểm: Phòng họp số 10 - Trung tâm Hội nghị tỉnh.

IV. THÀNH PHẦN Dự HỌP BÁO

1. Chủ trì họp báo:

- Chánh Văn phòng ƯBND tỉnh;

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Mời đại diện Lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

3. Đại diện Lãnh đạo hoặc người phát ngôn của các cơ quan: Các sở, 
ngành: Y tế; Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công 
An tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Tài Nguyên và Môi trường; UBND 
các huyện, thành phố: Lai Châu, Phong Thổ, Tam Đường.

4. Lãnh đạo, chuyên viên phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông 
tin và Truyền thông.

5. Đại diện Lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí: Báo Lai Châu; 
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh; cổng 
Thông tin đối ngoại tỉnh; Phóng viên các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn 
tỉnh: Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Tài nguyên và Môi trường, 
Đài Tiếng nói Việt Nam.

V. TÓ CHỨC THựC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh: Trang trí khánh tiết, chuẩn bị phòng họp.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Tổng hợp tài liệu phục vụ chương trình họp báo;

- Làm công tác tổ chức buổi họp báo.

- Thông báo kết quả sau họp báo.

3. Các đơn vị liên quan:

Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế; Giáo dục và Đào tạo, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Công An tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh; Sở 
Tài Nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố: Lai Châu; Phong Thổ, 
Tam Đường.

- Cử đại diện lãnh đạo có trách nhiệm tham dự buổi họp báo.

- Chuẩn bị tài liệu hên quan đế các nội dung tại Mục II của Kế hoạch này để 
cung cấp cho các cơ quan báo chí; đồng thời cung cấp cho Sở Thông tin và Truyền 
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thông tổng hợp, gửi bản mềm tài liệu qua địa chỉ Email: sotttt@laichau.gov.vn 
truớc ngày 15 /3/2020; Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp nội dung họp báo 
gửi báo cáo UBND tỉnh truớc ngày 20 /3/2020. Cụ thể nhu sau:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tu: Chuẩn bị Nội dung 1;

+ Sở Y tế: Chuẩn bị Nội dung 2;

+ Công An tỉnh chủ trì, phối hợp Ban An toàn giao thông: Nội dung: 3;

+ UBND thành phố Lai Châu: Chuẩn bị nội dung 4, 5;

+ Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; UBND huyện Phong Thổ: 
Chuẩn bị nội dung 6, 7;

+ Sở Tài nguyên và Môi truờng chủ trì phối hợp UBND huyện Tam 
Đuờng: Chuẩn bị nội dung 8.

- Chuẩn bị nội dung và trả lời các câu hỏi của đại biểu, của phóng viên 
báo chí hên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ quý I 
năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị 
có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Kế hoạch này thay Giấy mời./.
Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp báo;
- VP UBND tỉnh: Lãnh đạo,
cv các khối, TT.TH-CB, QT-TV;
- Lưu: VT, TH (đ/c Chanh),
vx (đ/c Hùng).

TVI. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH

Tống Thanh Hải
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