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GIẤY MỜI
Họp Uỷ ban nhân dân tỉnh phiên họp tháng 5 năm 2020

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 Uỷ ban nhân dân 
tỉnh tháng 5 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 tháng 5, 
nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 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 tháng 5 năm 2020.

3. Sở Tài chính

- Báo cáo tình hình giải ngân tháng 5 năm năm 2020.

- Dự thảo Quyết định quy định mức chi cho Hội thi sáng tạo kỹ thuật và 
Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

4. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết đặt, đổi tên đường, 
phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

5. Sở Nội vụ

- Dự thảo Quyết định quy định số lượng, bố trí chức vụ, chức danh cán 
bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu (thay thế Quyết định số 
41/2010/QĐ-UBND và Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh).



- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chức danh, 
số luợng và mức phụ cấp hàng tháng đối với những nguời hoạt động không 
chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu (thay thế 
Nghị quyết 105/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh).

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về sáp nhập, đặt tên 
bản, tổ dân phố thuộc các huyện Nậm Nhùn, Tân Uyên.

6. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công 
liệt sỹ trên địa bàn tỉnh.

II. Thành phần

1. Đại biểu triệu tập: Các đồng chí thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Đại biểu mời: Trân trọng kính mời các đồng chí:

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh: Ban Văn hóa xã hội, 
Ban, Ban Pháp chế, Ban Dân tộc.

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Sở 
Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh.

- Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên.

- Phóng viên dự đưa tin: Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình 
tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

(Trường hợp đặc biệt, cẩp trưởng đi vẳng, cẩp phó đi thay phải báo cáo 
Chủ tịch UBND tình).

III. Thòi gian, địa điểm và tài liệu phiên họp

- Thời gian: Ngày 20/5/2020 (Buổi sáng bắt đầu từ 08h00’, buổi chiều bắt 
đầu từ 141100’).

- Địa điểm: Phòng họp số 10, Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh.

- Tài liệu phiên họp: Các đại biểu khai thác tài liệu họp tại địa chỉ: 
http://laichau.gov. vn mục “Tài liệu hội nghị” để nghiên cứu, tham gia. Trong 
phiên họp tháng 5, UBND tỉnh thử nghiệm phần mềm phòng họp không giấy, đề 
nghị các đại biểu dự họp nghiên cứu hướng dẫn sử dụng; giao Trung tâm Tin 
học - Công báo (Văn phòng UBND tỉnh) và Viettel Lai Châu hướng dẫn, hỗ trợ 
các đại biểu sử dụng.

http://laichau.gov._vn


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;
- Ban QL TT HC-CT tinh;
- V, c, CB+QT (chuẩn bị phòng họp);
- Lưu: VT, Th2.

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Huy Hòa



CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THÁNG 5/2020

- Chủ trì: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
- Thời gian: Buổi sáng từ 08h00, buổi chiều từ 14h, ngày 20/5/2020

TT NÔI DUNG THẢO LUÂN• •
ĐƠN VỊ 

BÁO CÁO

1
Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020.

Văn phòng
UBND tỉnh

2
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 tháng 5 năm 2020.

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư

3
- Báo cáo tình hình giải ngân tháng 5 năm năm 2020.
- Dự thảo Quyết định quy định mức chi cho Hội thi sáng tạo 
kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

Sở Tài chính

4
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết đặt, 
đổi tên đuờng, phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh 
Lai Châu

Sở Văn hóa
Thể thao và

Du lịch

5

- Dự thảo Quyết định quy định số luợng, bố trí chức vụ, chức 
danh cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu 
(thay thế Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND và Quyết định 
số 44/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh).

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định 
chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với 
những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, 
bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu (thay thế Nghị 
quyết 105/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND 
tỉnh).
- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về sáp 
nhập, đặt tên bản, tổ dân phố thuộc các huyện Nậm Nhùn, 
Tân Uyên.

Sở Nội vụ

6
Dụ thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý các công trình 
ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh

Sở Lao động 
Thương binh 

và Xã hội


