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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 7 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Lịch công tác tháng 7 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 II. UBND thành phố thông báo lịch công tác tháng 7/2020 như sau: 

 

Ngày 01/7: Dự họp Đoàn giám sát của HĐND thành phố giám sát công tác quản 

lý đất dôi dư 

Ngày 02/7: Dự, chỉ đạo Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai một số Luật mới 

được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua và 

một số văn bản Quy phạm pháp luật của tỉnh mới ban hành 

Ngày 03/7: Dự Khai mạc giải cầu lông thành phố Lai Châu lần thứ XVI, năm 2020 

Ngày 06/7: - Sáng: Đ/c Chủ tịch UBND thành phố dự họp Thường trực Thành ủy 

- Chiều: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy kỳ 47 

Ngày 07/7: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, kỳ 27 

Ngày 08/7: - Sáng: + Dự họp phiên bất thường HĐND thành phố khóa III 

             + Dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự thành phố Lai Châu 

- Chiều: Dự họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố 

Lai Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 

Ngày 08-10/7: Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố dự Kỳ họp thứ mười bốn HĐND 

tỉnh Lai Châu khóa XIV 

Ngày 10/7: Họp Hội đồng thẩm định các sản phẩm OCOP 

Ngày 13/7: Kiểm tra cơ sở, thực hiện nhiệm vụ được phân công 

Ngày 14/7: Đ/c Chủ tịch UBND thành phố dự họp Thường trực Thành ủy 

Ngày 15/7: - Dự Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cán bộ chủ chốt thực 

hiện quy trình đối với nhân sự tái cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, 

UBKT, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố 

- Dự Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cán bộ chủ chốt thực 

hiện quy trình đối với nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành, Ban 

Thường vụ, UBKT, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố 

- Đ/c Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp công dân theo quy định 
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Ngày 16-17/7: Kiểm tra cơ sở, thực hiện nhiệm vụ được phân công 

Ngày 20/7: Họp UBND thành phố phiên thường kỳ tháng 7/2020 

Ngày 22-24/7: Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lai Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 

2020-2025 

Ngày 27/7: Đ/c Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp công dân theo quy định 

Ngày 27-28/7: Dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V, năm 2020 

Ngày 29/7: Kiểm tra cơ sở, thực hiện nhiệm vụ được phân công 

Ngày 30/7: Dự Hội nghị Báo cáo viên thành phố tháng 7/2020 

(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 7/2020, 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 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Điệp 
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