Ký bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư
TP.Điện Biên - Tỉnh Điện Biên

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số: 487

/SKHĐT-DA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Biên, ngày 21 tháng 3 năm 2022

V/v thay đổi thời gian làm việc với
các địa phương về phương án tích
hợp trong quy hoạch tỉnh.

Kính gửi:
- Thị ủy, UBND thị xã Mường Lay;
- Huyện ủy, UBND huyện Mường Chà;
- Liên danh Tư vấn lập quy hoạch tỉnh Điện Biên.
Ngày 18/3/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Chương trình số
478/CTr-SKHĐT, Làm việc với địa phương (thành phố, thị xã và các huyện) về
các nội dung đề xuất phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh
tế - xã hội, kết cấu hạ tầng trên của các địa phương, tích hợp vào quy hoạch tỉnh
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, gửi các địa phương.
Do thời gian làm việc trùng với thời gian tổ chức hội nghị của Thị ủy,
UBND thị xã Mường Lay, do đó Sở Kế hoạch và Đầu tư xin điều chỉnh lại
chương trình làm việc cụ thể như sau:

1

UBND huyện
Mường Chà

2

Thị xã Mường
Lay

Ngày 22/3/2022 (thứ 3)
- Chiều 12 giờ 30 phút đoàn xuất phát tại Sở Kế hoạch và
Đầu tư đi Mường Chà.
- Đến 14 giờ 00 phút làm việc với Huyện ủy, UBND
huyện tại Văn phòng UBND huyện Mường Chà.
- Đến 17 giờ 30 phút đoàn xuất phát đi thị xã Mường Lay,
nhận phòng, ăn tối, nghỉ tại thị xã Mường Lay.
Ngày 23/3/2022 (thứ 4)
- Sáng 8 giờ 00 phút làm việc với Thị ủy, UBND thị xã
tại Văn phòng UBND thị xã Mường Lay.
- Ăn trưa và xuất phát về thành phố Điện Biên Phủ

Các nội dung khác không thay đổi giữ nguyên theo Chương trình số
478/CTr-SKHĐT ngày 18/3/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư./.
Xin trân trọng thông báo!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, BQLDA.
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