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GIẤY MỜI
Họp Uỷ ban nhân dân tỉnh phiên họp tháng 11 năm 2020
Kính gửi: ............................................................................................
............................................................................................
Thực hiện chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ
ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời đồng chí dự phiên Họp Uỷ ban nhân dân
tỉnh tháng 11 năm 2020, cụ thể như sau:
I. Nội dung
1. Văn phòng UBND tỉnh
- Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2020; nhiệm
vụ trọng tâm năm 2021.
- Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng
thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Báo cáo và dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện Kế hoạch phát
triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2020; kế hoạch năm 2021.
- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư ngân sách Nhà nước
năm 2020; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách năm 2021.
- Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
- Báo cáo tổng kết tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU
ngày 09/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển KTXH đảm bảo quốc
phòng, an ninh các xã biên giới giai đoạn 2016-2020.
- Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 67/2016/NQHĐND ngày 10/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển
kinh tế cửa khẩu giai đoạn 2016-2020.
3. Sở Tài chính
- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu chi ngân sách địa phương năm
2020; dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh, thu, chi NSĐP năm 2021 (bao gồm
cả Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh; thu,
chi NSĐP và phân bổ NSĐP năm 2021).

- Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025.
- Báo cáo tình hình thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí năm 2020; Nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.
4. Kho bạc Nhà nươc tỉnh Lai Châu
Báo cáo tình hình tài chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2019.
5. Sở Tài nguyên và Môi trường
Nghị quyết Chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi
thường, GPMB và thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất
trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
6. Sở Khoa học và Công nghệ
Dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý hoạt động đo lường
trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
7. Sở Công Thương
Dự thảo Quyết định ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại
chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
8. Sở Nội vụ
Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế trong các cơ quan, tổ chức
hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội đặc thù năm 2020 và Kế
hoạch biên chế năm 2021 (kèm theo dự thảo Nghị quyết).
9. Công an tỉnh
Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
10. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/6/2016 của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai
đoạn 2016-2020.
II. Thành phần
1. Đại biểu triệu tập: Các đồng chí thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh
(Trường hợp cử cấp phó đi thay phải báo cáo và được Chủ tịch UBND tỉnh
đồng ý).
2. Đại biểu mời: Trân trọng kính mời các đồng chí:
- Đại diện Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính Tỉnh ủy.

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.
- Đại diện lãnh đạo: Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội
Liên hiệp phụ nữ tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh
và Xã hội; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Kho bạc Nhà
nước tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; Cục Quản
lý thị trường; Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; các Ban QLDA
đầu tư xây dựng các công trình: Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông vận tải,
Nông nghiệp và PTNT.
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.
- Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên.
- Phóng viên dự đưa tin: Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình
tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh.
III. Thời gian, địa điểm và tài liệu phiên họp
1. Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút ngày 17/11/2020 và 08 giờ 00
phút ngày 18/11/2020.
2. Địa điểm: Phòng họp số 10 – Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh.
3. Tài liệu phiên họp: Các đại biểu khai thác tài liệu họp tại địa chỉ:
http://ecabinet.vpdt.com.vn/ecabinet/ hoặc https://laichau.gov.vn mục “Tài liệu
hội nghị” để nghiên cứu, tham gia.
Thừa lệnh Chủ tịch, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh kính mời đồng chí
đến dự đúng thời gian, thành phần./.
Nơi nhận:
- Như thành phần;
- V, C, CB+QT (c.bị phòng họp);
- Lưu: VT, Th2.
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