
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

Số:            /KH-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       Lai Châu, ngày          tháng      năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải ngân 

vốn đầu tư 9 tháng đầu năm tại huyện Mường Tè 
 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải ngân vốn đầu tư tại huyện Mường 

Tè như sau: 

1. Thành phần:  

- Đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thủ trưởng các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông 

nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh: Cử phóng viên tham gia đưa tin. 

2. Lịch trình và nội dung làm việc: 

Ngày 24/9/2020: 07h00’, Đoàn xuất phát từ thành phố Lai Châu đi huyện 

Mường Tè. 

- Làm việc với UBND huyện Mường Tè về tình hình thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế xã hội, giải ngân vốn đầu tư 9 tháng đầu năm; tình hình thực 

hiện Đề án 245. 

- Buổi chiều đoàn kiểm tra thực tế một số đề xuất của huyện và di chuyển 

về thành phố Lai Châu. 

3. Chuẩn bị làm việc: 

Uỷ ban nhân dân huyện Mường Tè chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện 

kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải ngân vốn đầu tư 9 tháng đầu năm  

2020; tình hình thực hiện Đề án 245; các đề xuất kiến nghị của huyện. 



Kế hoạch này thay cho Giấy mời. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tham gia 

đúng thành phần và lịch trình./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- UBND các huyện: Mường Tè; 

- V, QT, CB; 

- Lưu: VT, Th2. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 
 

 

 

Vũ Huy Hòa 
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