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GIẤY MỜI 

Họp Ủy ban nhân dân thành phố tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi:......................................................................................................... 

                        ........................................................................................................... 
 

Thực hiện Chương trình công tác của UBND thành phố năm 2021, Chủ tịch 

UBND thành phố trên trọng kính mời đồng chí dự Phiên họp UBND thành phố 

thường kỳ tháng 01/2021, cụ thể như sau: 

I. Nội dung 

1. Xem xét tham gia ý kiến vào các dự thảo Văn bản: 

- Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 

tháng 01 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021 

- Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tháng 01 và một số 

nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 02 năm 2021. 

2. Nghe Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường: Báo 

cáo những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đề xuất các giải 

pháp trọng tâm triển khai thực hiện trong thời gian tới. 

3. Thống nhất một số nội dung cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới. 

II. Thành phần 

1. Đại biểu triệu tập: Các đồng chí Lãnh đạo UBND thành phố; Ủy viên 

UBND thành phố. 

2. Đại biểu mời: Trân trọng kính mời các đồng chí: 

- Đại diện Thường trực HĐND thành phố; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan: Đài truyền thanh, Ban Quản lý 

dự án, hạt Kiểm lâm, Đội Quản lý TTĐT, Trung tâm PTQĐ, Chi cục Thuế khu vực 

thành phố Lai Châu - Tam Đường, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm Y tế 

(Trường hợp đặc biệt, cấp trưởng vắng, cấp phó đi thay phải báo cáo xin ý kiến Chủ 

tịch UBND thành phố (qua Văn phòng HĐND-UBND thành phố)); 

- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- Chủ tịch UBND các xã, phường. 
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III. Thời gian: Bắt đầu từ 08h00” ngày 28/01/2021. 

IV. Địa điểm: Phòng họp số 2 - tầng 5 - Trụ sở các cơ quan thành phố. 

* Lưu ý: Tài liệu phục vụ Phiên họp được đăng tải trên trang Thông tin điện tử 

thành phố: Thanhpho.laichau.gov.vn, mục Tài liệu phục vụ Phiên họp, đề nghị các 

Đại biểu khai thác, nghiên cứu tham gia ý kiến tại Phiên họp. 

Thừa lệnh Chủ tịch, Văn phòng HĐND-UBND thành phố trân trọng kính mời 

đồng chí đến dự đúng thời gian, thành phần và chuẩn bị ý kiến tham gia./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Trang Thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Nguyễn Thanh Điệp 
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