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TỈNH LAI CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:2445 /KH-UBND

Lai Châu, ngày 30 tháng 10 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí
trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý III năm 2020

Thực hiện quy định tại Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày
11/4/2017 của UBND tỉnh về ban hành quy định việc phát ngôn và cung cấp
thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai
Châu, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức họp báo cung cấp thông tin định
kỳ quý III năm 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Cung cấp các thông tin về các hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành
của UBND tỉnh trong thời gian qua cho các cơ quan báo chí của tỉnh và cơ quan
đại diện báo chí Trung ương tại tỉnh Lai Châu để đảm bảo nguồn thông tin chính
thống, đầy đủ nhất.
- Định hướng nội dung tuyên truyền thời gian tới để có những thông tin
tuyên truyền chính xác, đúng định hướng về tỉnh Lai Châu.
II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
(Có biểu chi tiết kèm theo)
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: ½ ngày, khai mạc hồi 08h00’ ngày 10/11/2020;
2. Địa điểm: Phòng họp số 10, Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh.
IV. THÀNH PHẦN DỰ HỌP BÁO
1. Chủ trì họp báo:
- Đồng chí Vũ Huy Hòa - Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông.
2. Mời đại diện Lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
3. Người phát ngôn các cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào
tạo, Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận
tải, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Cục Thống kê, Ban An toàn giao
thông tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng, UBND huyện Sìn
Hồ.
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4. Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở
Thông tin và Truyền thông.
5. Đại diện Lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí: Báo Lai Châu;
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trang Thông tin
điện tử Tỉnh ủy; Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh; cơ quan đại diện Thông tấn xã
Việt Nam tại Lai Châu, Báo Nhân dân, Báo Tài nguyên và Môi trường, Đài
Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Lai Châu.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng UBND tỉnh: Trang trí khánh tiết, chuẩn bị phòng họp.
2. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Tổng hợp tài liệu phục vụ chương trình họp báo;
- Làm công tác tổ chức buổi họp báo.
3. Các đơn vị liên quan cử đại diện lãnh đạo có trách nhiệm tham dự buổi
họp báo; chuẩn bị nội dung và trả lời các câu hỏi của đại biểu, của phóng viên
báo chí liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.
4. Các ngành chuyển nội dung cung cấp cho Sở Thông tin và Truyền
thông tổng hợp, gửi bản mềm tài liệu qua địa chỉ Email: sotttt@laichau.gov.vn
trước ngày 03/11/2020; Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp nội dung họp
báo gửi báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/11/2020.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ quý III
năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị
có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.
Kế hoạch này thay Giấy mời./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp báo;
- VP UBND tỉnh: Lãnh đạo, CV, CB, QT;
- Lưu: VT, Th5,Vx4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tống Thanh Hải
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NỘI DUNG HỌP BÁO VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
(Kèm theo Kế hoạch số2445 /KH-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh)
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CUNG
CẤP THÔNG TIN
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,
phối hợp với Cục Thống kê.

STT

NỘI DUNG

1

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
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Thông tin bước đầu triển khai sách giáo khoa mới, năm học 2020 - 2021. Những thuận
Sở Giáo dục và Đào tạo.
lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.
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Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở
Thông tin về tình trạng mua bán thuốc chữa bệnh trôi nổi ở Sìn Hồ đăng trên báo
Công thương, Cục Quản lý thị
Vov.vn.
trường, UBND huyện Sìn Hồ.
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Sở Công thương chủ trì, phối
Thông tin người dân bị thương lái ép giá khi xuất khẩu chuối sang Trung Quốc. Giải
hợp với Ban Quản lý Khu kinh
pháp để khắc phục tình trạng trên.
tế cửa khẩu Ma Lù Thàng.
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Thông tin việc quán triệt và triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí
thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc
phục hậu quả thiên tai” trên địa bàn tỉnh. Những giải pháp để giảm thiểu thiệt hại thiên
tai trong thời gian tới.
Thông tin về thực trạng phát triển giao thông nông thôn hiện nay trên địa bàn tỉnh Lai
Châu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn.
Sở Giao thông vận tải.
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Ban An toàn giao thông tỉnh
Thông tin về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý III, phương hướng nhiệm
chủ trì, phối hợp với Công an
vụ quý IV năm 2020.
tỉnh, Sở Giao thông vận tải.
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Định hướng các nội dung cần tập trung tuyên truyền trong quý IV năm 2020.

Các sở, ngành, UBND các
huyện, thành phố.

