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UBND TỈNH LÀO CAI  

VĂN PHÒNG 

  

  Số:         /VPUBND-NLN 
V/v Mời họp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Lào Cai,  ngày        tháng      năm 2020 

 

   
 
 

Kính gửi:  

 

 

- Thành viên BCĐ Chương trình xây dựng nông 

thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh; 

- Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; 

- Các sở: Lao động TBXH, Nông nghiệp và PTNT; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và 

giảm nghèo bền vững tỉnh tổ chức cuộc họp trực tuyến đánh giá kết quả triển khai 

thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững 6 tháng 

đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

1. Thời gian: ½ ngày, từ 8h00' ngày 14/7/2020 (thứ Ba).  

2. Hình thức họp: Hội nghị truyền hình trực tuyến. 

3. Thành phần:  

* Tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh (Phòng họp số 3, tầng 4): Kính mời: 

- Đồng chí Đặng Xuân Phong, CT. UBND tỉnh, Trưởng ban BCĐ Chương 

trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh - Chủ trì Hội nghị.   

- Các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới và 

giảm nghèo bền vững tỉnh (là lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh); 

- Các sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT; 

- Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh. 

* Tại điểm cầu truyền hình UBND các huyện, thành phố: Trưởng Ban 

Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới và giảm nghèo bền vững huyện, thị xã, thành phố; Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới cấp huyện; lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn cấp 

huyện liên quan (do UBND các huyện, thành phố mời).  

4. Chuẩn bị tài liệu, điều kiện phục vụ cuộc họp 

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động Thương binh 

và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Văn phòng 

UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu (1) Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ quý III và 6 

tháng cuối năm 2020; (2) Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xóa đói, giảm 

nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ quý 

III và 6 tháng cuối năm 2020. Các báo cáo phải làm rõ: các nhiệm vụ, chỉ tiêu 
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giao năm 2020, tiến độ thực hiện đến hết quý II/2020; những dự án, công trình, 

nhiệm vụ .. được giao năm 2020 chưa triển khai thực hiện hoặc triển khai chậm 

tiến độ; nhiệm vụ cụ thể của quý III và 6 tháng cuối năm 2020. Các báo cáo và tài 

liệu hoàn thành gửi đại biểu các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố 

trước 15h00’ ngày 13/7/2020 để các đại biểu nghiên cứu trước, chuẩn bị nội 

dung phát biểu tại cuộc họp (các đại biểu mang tài liệu kèm theo khi dự họp).   

- UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo rõ kết quả triển khai thực hiện 

đến hết quý II (30/6/2020) và nhiệm vụ thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020.   

- Viễn Thông tỉnh Lào Cai phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị 

các điều kiện phục vụ hội nghị trực tuyến. 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh kính mời các đại 

biểu dự họp./.                                                                                    

 
Nơi nhận: 
- TT. UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- Thành ủy Lào Cai; 

- Thị ủy Sa Pa; 

- Huyện ủy các huyện; 

- Báo LC, Đài PTTH tỉnh (cử PV); 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Phòng QTTV, BBT; 

- Lưu: VT, các CV. 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

  

  

 

 

Bùi Văn Thìn 
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