ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 32/GM-UBND

Lai Châu, ngày 18 tháng 3 năm 2020

GIẤY MỜI
Họp trực tuyến Uỷ ban nhân dân tỉnh phiên họp tháng 3 năm 2020
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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 trực tuyến Uỷ ban
nhân dân tỉnh tháng 3 năm 2020, cụ thể như sau:

I. Nội dung
1. Văn phòng UBND tỉnh

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quý I ,
nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và thực hiện kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh Quý I năm 2020.

- Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công Quý I năm 2020.
3. Sở Tài chính

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý I năm năm 2020.

4. Cục Thuế tỉnh
Báo cáo tình hình thu ngân sách nhà nước, thu hồi nợ đọng thuê trên địa

bàn tỉnh đến ngày 15/03/2020.
5. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học
sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã khu vực II theo Nghị định sô
116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số

19/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 củaHĐND tỉnh).

- Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ
mầm non dưới 36 tháng tuổi tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Công Thương
Dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Lai Châu

giai đoạn 2021-2025.
Các nội dung trên yêu cầu hoàn chỉnh, báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch

UBND tỉnh phụ trách khối trước khi trình ra Phiên họp. Tài liệu cuộc họp (số
lượng 15 bản) yêu cầu gửi về Văn phòng UBND tỉnh trưởc ngày 19/3/2020. (Đề

nghị các đại biêu khai thác tài liệu họp tại địa chỉ: http://vpubnd. laichau, gov. vn
mục tài liệu hội nghị đế nghiên cứu, tham gia).
II. Thành phần
1. Tại đầu cầu tỉnh

1.1. Đại biểu triệu tập: Các đồng chí ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh.
- Đại biểu mời: Trân trọng kính mời các đồng chí:

+ Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
+ Đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
+ Đại diện lãnh đạo Ban Văn hóa xã hội - HĐND tỉnh (dự phiên buổi
chiều).

+ Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và
PTNT, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng (Trường hợp đặc biệt,
cap trưởng đi vẳng, cap phó đi thay phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh).

+ Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban
Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Ban QLDA ĐTXD các công trình
Dân dụng và Công nghiệp, Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông, Cục Thuế
tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thống kê tỉnh (Dự

phiên buối sáng).

+ Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên, Trung tâm

Tin học và Công báo.
+ Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, cổng
Thông tin điện tử tỉnh.
2. Tại điểm cầu các huyện, thành phố

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.
- Trưởng các phòng, ban có liên quan và đơn vị trực thuộc Uỷ ban nhân

dân các huyện, thành phố (do UBND các huyện, thành phổ mời).

III. Thòi gian và địa điểm:

1. Thời gian: Ngày 20/3/2020 (Buổi sáng bắt đầu từ 08h00’, buổi chiều bắt
đầu từ 141100’).
2. Địa điểm:
- Đầu cầu tỉnh: Phòng họp số 10 - Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh.
- Điếm cầu các huyện, thành phố: Phòng họp trực tuyến Uỷ ban nhân dân
các huyện, thành phố.

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 dự;
- Ban QL TT HC-CT tĩnh (chuẩn bị phòng họp);
- VP UBND tỉnh: QTTV, THCB;
- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Ký bởi: ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Ngày ký: 18-03-2020 15:12:49 +07:00

Vũ Huy Hoà

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THÁNG 03/2020
- Chủ trì: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
- Thời gian: Buổi sáng tù’ 08h00, buổi chiều từ 14h, ngày 20/3/2020
- Địa điểm: Phòng họp số 10, Trung tâm Hội nghị - Văn hoá tỉnh
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Phiên buổi sáng
Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân
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tỉnh Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020.
- Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và thực
hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng
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- an ninh Quý I năm 2020.

Văn phòng
UBND tỉnh

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

- Báo cáo tình hình thực hiện đầu tu công Quý I năm 2020.
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Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý I năm năm
Báo cáo tình hình thu ngân sách nhà nước, thu hồi nợ đọng
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Sở Tài chính

2020.
thuê trên địa bàn tỉnh đến ngày 15/03/2020

Cục Thuế
tỉnh

Phiên buổi chiều

- Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ tiền ăn
cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã khu vực II
theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lai
Châu (Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND
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ngày 10/12/2018 củaHĐND tỉnh).

Sở Giáo dục
và Đào tạo

- Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn
trưa cho trẻ mầm non dưới 36 tháng tuổi tại các xã đặc biệt

khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình Khuyến công
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tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025.

Sở Công
Thương

