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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LAI CHÂU 
 

Số:        /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 
 

Thành phố Lai Châu, ngày      tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Lịch công tác tháng 12 năm 2020 của Lãnh đạo UBND thành phố 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2020 của UBND thành phố và nhiệm vụ trọng 

tâm quý IV. UBND thành phố thông báo lịch công tác tháng 12/2020 như sau: 

 

Ngày 01/12: Đ/c Chủ tịch UBND thành phố dự họp Thường trực Thành ủy 

Ngày 02/12: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ sáu 

Ngày 03/12: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ ba 

Ngày 04/12: 
Đ/c Chủ tịch UBND thành phố dự Hội nghị kiểm điểm Đảng ủy Công 

an thành phố 

Ngày 07/12: Dự Hội nghị kiểm điểm Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

Ngày 11-13/12: Đ/c Chủ tịch UBND thành phố dự Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XIV 

Ngày 14/12: 
Dự Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án “Đảm bảo an ninh trật tự trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020” tại tỉnh 

Ngày 14-16/12: Dự Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố khóa III 

Ngày 17/12: 
- Đ/c Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp công dân theo quy định 

- Chiều: Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2021 

Ngày 18-19/12: 
Dự Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban 

Thường vụ Thành ủy năm 2020 

Ngày 21/12: Dự giao ban khối Nội chính quý IV năm 2020 

Ngày 23/12: Đ/c Chủ tịch UBND thành phố dự họp Thường trực Thành ủy 

Ngày 24/12: Họp UBND thành phố phiên thường kỳ tháng 12/2020 
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Ngày 25/12: Đ/c Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp công dân theo quy định 

Ngày 29/12: Dự Hội nghị Báo cáo viên thành phố tháng 12/2020 

Ngày 30/12: 
Dự Hội nghị tổng kết công tác Nội chính năm 2020, nhiệm vụ năm 

2021 tại Tỉnh 

Các ngày khác trong tháng, chỉ đạo, kiểm tra cơ sở và giải quyết công việc theo 

Quy chế làm việc. 

(Thời gian, địa điểm tổ chức các cuộc họp, Hội nghị sẽ có Giấy mời sau) 

Trên đây là lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố tháng 12/2020, Văn 

phòng HĐND-UBND thành phố thông báo đến các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND 

các xã, phường biết để chủ động trong công tác./. 
 

.Nơi nhận: 
- TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố; 

- LĐ, CV VP. HĐND-UBND thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Trang TTĐT thành phố; 

- Lưu: VT, VP. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Điệp 
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