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Lai Châu, ngày 9

V/v chuẩn bị nội dung Phiên họp
UBND tỉnh tháng 4 và nội dung
dự kiến tháng 5 năm 2020

tháng 4 năm 2020

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Thực hiện các nội dung theo Chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân
tỉnh năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành chủ trì, soạn thảo
các nội dung trình Phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh tháng 4 và nội dung dự kiến
tháng 5 năm 2020 như sau:
I. Nội dung trình Phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2020
1. Văn phòng UBND tỉnh
Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh tháng 4,
nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và thực hiện kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 4 năm 2020.
Yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
xây dựng báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 15/4/2020.
- Báo cáo kết quả bổ sung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội năm 2019.
3. Sở Tài chính
Báo cáo tình hình giải ngân tháng 4 năm năm 2020.
4. Cục Thuế tỉnh
Báo cáo tình hình thu ngân sách nhà nước, thu hồi nợ đọng thuê trên địa
bàn tỉnh đến ngày 15/4/2020 theo nội dung Công văn số 171/UBND-KTN ngày
04/02/2020 của UBND tỉnh.

5. Sở Nông nghiệp và PTNT
- Báo cáo tổng kết 05 năm tình hình thực hiện Đề án phát triển hạ tầng
thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2016-2020.
- Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2020 – 2030.
- Đề án về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2020 – 2030.
6. Sở Khoa học và Công nghệ
Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày
15/9/2014 và Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 9/12/2015 của UBND
tỉnh quy định về xét, công nhận và quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh.
7. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
Đề án bảo tồn, khôi phục, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc trên địa
bàn tỉnh.
Các nội dung trên yêu cầu hoàn chỉnh, báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch
UBND tỉnh phụ trách khối trước khi trình ra Phiên họp. Tài liệu cuộc họp (số
lượng 10 bản) gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/4/2020 (gửi kèm bản
mềm vào địa chỉ thư điện tử: pthvpubnd-laichau@chinhphu.vn).
II. Nội dung dự kiến trình Phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2020
(ngoài các nội dung báo cáo tháng định kỳ).
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và đầu
tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu (thay thế các Quyết định số 55/2016/QĐUBND ngày 22/12/2016 và số 16/2017/QĐ-UBND ngày 09/11/2018).
2. Sở Tài chính
Dự thảo Quyết định quy định mức chi cho Hội thi sáng tạo kỹ thuật và
Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.
3. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đặt, đổi tên đường, phố, công trình công
cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
4. Sở Nội vụ
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng và mức
phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã,
thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu (thay thế Nghị quyết
105/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh).

5. Thanh tra tỉnh
- Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm;
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Căn cứ nội dung Công văn này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu
Thủ trưởng các đơn vị chủ động, tích cực chuẩn bị các nội dung đảm bảo quy
trình, chất lượng và tiến độ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (B/c);
- V, C, CB;
- Lưu: VT, Th2.
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