TỈNH ỦY LAI CHÂU
BAN CÁN Sự ĐẢNG UBND TỈNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

số: 103-CV/BCSĐ

Lai Châu, ngày 20 tháng 03 năm 2020

V V mời dự họp và phân công tr ình bày các
nội dung tại kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Kỉnh gửi'. Thường trực Tỉnh uỷ.

Thực hiện Chương trình công tác tháng 03 năm 2020 của Thường trực
Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Công văn số 840-CV/VPTU ngày 19/3/2020
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

- Nội dung 1: Sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày
30/9/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng nguồn nhân

lực giai đoạn 2016-2020.
- Nội dung 2: Sơ kết Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 10/8/2016 của Ban
Thường vụ tỉnh ủy về ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của vùng tái định cư
các công trình thủy điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.
- Nội dung 3: Cho chủ trương bổ sung kinh phí thực hiện mua sắm thiết
bị, đồ dùng học sinh bán trú của các huyện, thành phố.
2. Thành phần mòi tham dự

- Mời đồng chí Hà Trọng Hải - ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và
Đào tạo;
- Văn phòng UBND tỉnh: Đại diện lãnh đạo, chuyên viên theo dõi.
3. Thòi gian và địa điểm

- Thời gian: 02 ngày, bắt đầu 7h30’, ngày 23/3/2020.
- Địa điểm: Phòng họp 9B, Nhà A, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.

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

1. Đồng chí Tống Thanh Hải - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh: Trình bày
nội dung 1,3.

2. Đồng chí Hà Trọng Hải - ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh: Trình bày nội dung 2.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ và trân trọng
kính mời các thành phần liên quan dự họp./.
Nơỉ nhận:
-Như trên;
- Thành viên BCSĐ UBND tỉnh;
- Thành phần mời (Thay giấy mời);
- Lưu: VT, TH.

T/M BAN CÁN sự ĐẢNG
PHÓ BÍ THƯ

Tông Thanh Hải

