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.

2

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.

3

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.

4

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.

5

6

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.

7

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.

8

Định hướng các nội dung cần tập trung tuyên truyền trong quý IV năm 2020.

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

