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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 6 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Lịch công tác tháng 6 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 6/2020 như sau: 

 

Ngày 01/6: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy 

Ngày 02-03/6: Dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ phường Quyết Tiến nhiệm kỳ 2020-2025 

Ngày 03/6: Họp thông qua Kế hoạch tổ chức lại chợ đêm San Thàng sau đại dịch 

COVID-19 

Ngày 04/6: - Dự Hội nghị cấp ủy mở rộng lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Văn 

kiện Đại hội XIII của Đảng 

- Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố 

- Họp thống nhất phương án giải quyết đơn đề nghị của ông Phàng 

Láo Pùa - Cư trú tại tổ 15, phường Tân Phong 

- Dự Lễ phát động thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” hưởng 

ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 

Ngày 05/6: - Dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ Tp. Lai Châu lần thứ III, năm 2020 

- Dự Hội nghị trực tuyến “Hỗ trợ doanh nghiệp SMEs tận dụng cơ 

hội, thực thi hiệu quả EVFTA” tại Tỉnh 

- Phối hợp kiểm tra, rà soát khu đất do Công ty cổ phần giống vật tư 

Lai Châu đang quản lý, sử dụng tại phường Tân Phong, Tp. Lai Châu 

Ngày 05-06/6: Dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã San Thàng nhiệm kỳ 2020-2025 

Ngày 08/6: Đ/c Chủ tịch UBND thành phố dự họp Thường trực Thành ủy 

Ngày 09-10/6: Dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ phường Đoàn Kết nhiệm kỳ 2020-2025 

Ngày 11/6: Kiểm tra cơ sở, thực hiện nhiệm vụ được phân công 

Ngày 12/6: Dự, chỉ đạo Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

Ngày 15/6: - Đ/c Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp công dân theo quy định 

- Chiều: Dự giao ban khối Đảng thành phố quý II/2020 
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Ngày 16/6: - Sáng: Đ/c Chủ tịch UBND thành phố dự họp Thường trực Thành ủy 

- Chiều: Dự giao ban khối Nội chính thành phố quý II/2020 

Ngày 17/6: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy 

Ngày 18/6: 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 

Ngày 19/6: 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 

Ngày 22/6: Kiểm tra cơ sở, thực hiện nhiệm vụ được phân công 

Ngày 23/6: Họp UBND thành phố phiên thường kỳ tháng 6/2020 

Ngày 24/6: Dự sơ kết Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo và QCDC thành phố 6 tháng 

đầu năm 2020 

Ngày 25/6: - Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 27 

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

Ngày 25-26/6: Dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Sùng Phài nhiệm kỳ 2020-2025 

Ngày 29/6: Dự Hội nghị Báo cáo viên thành phố tháng 6 

Ngày 30/6: Kiểm tra cơ sở, thực hiện nhiệm vụ được phân công 

(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 6/2020, 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 
 

 

 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu - ĐT: 02133791558 - Email: sotttt@laichau.gov.vn
	2020-06-05T09:04:53+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU
	Nguyễn Thanh Điệp<Diepnt.tplc@laichau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu - ĐT: 02133791558 - Email: sotttt@laichau.gov.vn
	2020-06-04T09:16:33+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU
	Ủy ban nhân dân thành phố Lai châu<ubnd.tplc@laichau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu - ĐT: 02133791558 - Email: sotttt@laichau.gov.vn
	2020-06-04T09:16:40+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU
	Ủy ban nhân dân thành phố Lai châu<ubnd.tplc@laichau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu - ĐT: 02133791558 - Email: sotttt@laichau.gov.vn
	2020-06-04T09:16:47+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU
	Ủy ban nhân dân thành phố Lai châu<ubnd.tplc@laichau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




