
ƯỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

SỐ1099/KH-UBND

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

Lai Châu, ngày 03 tháng 6 năm 2020

KỂ HOẠCH
Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ưoiig 

về Phòng, chống thiên tai do đồng chí Triệu Văn Cường - Thứ trưởng 
ủy viên BCĐ TW về Phòng, chống thiên tai làm Trưởng đoàn

Thực hiện Thông báo số 117/TWPCTT-VP ngày 01/6/2020 của Ban chỉ 
đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai về việc kiểm tra công tác phòng 
chống thiên tai năm 2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch đón tiếp và 
làm việc với Đoàn công tác như sau:

I. Kế hoạch đón tiếp và làm việc

- 111130’ ngày 04/6/2020: Đón tiếp và mời Đoàn dùng cơm trưa tại Khách 
sạn Hoàng Nhâm.

Thành phần: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, 
ngành: Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, Giao thông vận tải, Văn phòng UBND 
tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng BCH Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh.

- 13h30’: Xuất phát từ Khách sạn Hoàng Nhâm, đi kiểm tra thực tế tình 
hình thiệt hại do thiên tai gây ra và công tác phòng, chống thiên tai tại một số xã 
trên địa bàn huyện Phong Thổ.

Thành phần:

- Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Nông 
nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Phong Thổ (đón Đoàn tại xã Mường So, 
huyện Phong Thổ).

- Phóng viên Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh, cổng Thông tin điện tử tỉnh.

- 15h30’: Đoàn công tác làm việc với tỉnh về công tác phòng, chống thiên 
tai tại trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Thành phần:



- Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, 
Công Thương, Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng BCH 
PCTT&TKCN tỉnh.

- Phóng viên Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh, cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Địa điểm: Tại phòng họp số 2 - Tầng 3, nhà B, Trưng tâm HCCT tỉnh.

- 17h00’: Đoàn di chuyển về tỉnh Lào Cai.

II. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Phối hợp với Văn phòng ƯBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện đón tiếp, 
làm việc với Đoàn công tác.

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo theo các nội dung kiểm tra của Đoàn 
công tác và báo cáo tình hình thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả thiên tai từ 
đầu năm đến nay; hoàn thành trong ngày 03/6/2020.

2. UBND huyện Phong Thổ: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT đề 
xuất các địa điểm để Đoàn kiểm tra thực địa.

3. Văn phòng UBND tỉnh:

- Bố trí nơi ăn, nghỉ cho Đoàn công tác; phối hợp với Sở Nông nghiệp và 
PTNT chuẩn bị các điều kiện làm việc với Đoàn.

Trên đây là Kế hoạch làm việc với Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung 
ương về Phòng, chống thiên tai; Kế hoạch này thay cho Giấy mời. Căn cứ Kế 
hoạch này, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận-.
- UBND tinh: Ụl, U4; (b/c)
- Như thành phần;
- Văn phòng UBND tinh: VI, QT, CB;

- Lưu: VT, KT6.

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

Kiều Hải Nam


