
TỈNH ỦY LAI CHÂU
BAN CÁN Sự ĐẢNG UBND TỈNH 

*
số: 192 -CV/BCSĐ

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

tháng 5 năm 2020

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM••

Lai Châu, ngày 21 thủng 5 năm 2020

Kỉnh gửi:
- Đồng chí Hà Trọng Hải, ủy viên BCSĐ 
UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và 
Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Công Thương, Xây dựng, Văn hóa Thể thao 
và Du lịch;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Thực hiện Chương trình công tác tháng 5 năm 2020 của Thường trực 
Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Công văn số 868-CV/VPTU ngày 25/5/2020 
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: Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực 

hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng 
chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045.

- Nội dung 2: Chủ trương lồng ghép Đề án bảo tồn, khôi phục và phát huy 
bản sắc văn hóa các dân tộc vào Đề án thực hiện Chương trình trọng điểm bảo 
tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa 
bàn tỉnh.

- Nội dung 3: Chủ trương bổ sung kinh phí năm 2020 cho các đơn vị dự 
toán khối tỉnh, các huyện, thành phố để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 
2019; thực hiện thưởng công trình phúc lợi và hỗ trợ kinh phí cho các xã dự kiến 
đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

- Nội dung 4: Chủ trương mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung cho 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Nội dung 5: Chủ trương đầu tư 05 dự án sử dụng vốn dự phòng chung kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và nguồn 10.000 tỷ đồng; 03 
dự án sử dụng nguôn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019.

- Nội dung 6: Phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 
dư dự toán chuyển nguồn sang năm 2020 (phân bổ dự án sắp xếp dân cư bản 
Nậm Cây, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn và dự án LRAMP).



- Nội dung 7: Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 1088-TB/TU của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 21/11/2019 về việc thực hiện mua sắm tài sản, sửa 
chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình năm 2020 từ nguồn kinh phí sự 
nghiệp đã giao dự toán đầu năm cho các đơn vị.

- Nội dung 8: Bổ sung kinh phí đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt 
cho một số bản huyện Sìn Hồ và huyện Nậm Nhùn.

- Nội dung 9: Bổ sung kinh phí thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới 
gắn với du lịch nông thôn tại một số bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020.

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;
- Giám đốc các Sở: Tài chính (nội dung: 3, 4, 7, 8, 9), Kế hoạch và Đầu tư 

(nội dung: 5, 6), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nội dung: 8, 9), Công 
Thương (nội dung: 1), Xây dựng (nội dung: 7, 8), Văn hóa Thể thao và du lịch 
(nội dung: 2);

- Văn phòng UBND tỉnh: Đại diện lãnh đạo, chuyên viên theo dõi.
3. Thòi gian và địa điểm
- Thời gian: 02 ngày, bắt đầu 71130’, ngày 28/5/2020.
- 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
- 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 2, 5.

- Đồng chí Giàng A Tính - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh: Trình bày nội dung 1, 4, 7.

- Đồng chí Hà Trọng Hải - ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh: Trình bày nội dung 3, 6, 8, 9.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí đến dự 
đúng thời gian, thành phần và chuẩn bị các nội dung ý kiến giải trình tại kỳ 
họp./.

Nơi nhân:
- Như trên,
- TT. Tỉnh ủy (b/c),
- Văn phòng Tỉnh ủy,
- Thành viên BCSĐ UBND tỉnh,
- Lưu: VT, TH.

T/M BAN CÁN Sự ĐẢNG
PHÓ BÍ THƯ

Tống Thanh Hải


