
 

 

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 
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THÔNG BÁO 

Lịch công tác tháng 5 năm 2022 của Lãnh đạo UBND thành phố 

  

Căn cứ Chương trình công tác năm 2022, UBND thành phố thông báo lịch công 

tác tháng 5/2022 của Lãnh đạo UBND thành phố như sau: 
 

Ngày 04/5: - Dự họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc 

Mông tỉnh lần thứ III; Tuần Du lịch - Văn hóa năm 2022. 

Ngày 05/5: - Dự họp tháo gỡ khó khăn vướng mắc dự án kết nối giao thông các 

tỉnh miền núi phía Bắc. 

- Họp Hội đồng thẩm định chủ trương các dự án thuộc Đề án phát 

triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập 

trung giai đoạn 2021-2025. 

Ngày 06/5: - Dự khai mạc giải bóng đá thanh niên TPLC TN-CUP lần thứ IV 

năm 2022. 

- Dự ra quân thực hiện Phong trào “Gốc cây nở hoa” và phân loại rác 

thải tại hộ gia đình của HLHPN thành phố. 

- Họp Tiểu ban nội dung xây dựng văn kiện diễn tập khu vực phòng 

thủ thành phố năm 2022. 

- Làm việc với Ban quản lý dự án giải quyết những khó khăn vướng 

mắc của các dự án đầu tư. 

Ngày 09/5: - Dự họp Thường trực Thành ủy. 

Ngày 10-11/5: - Kiểm tra cơ sở, thực hiện nhiệm vụ được phân công.  

Ngày 12/5: - Họp UBND thành phố phiên thường kỳ tháng 5. 

Ngày 13/5:  
 

- Kiểm tra cơ sở, thực hiện nhiệm vụ được phân công. 

Ngày 16/5:  - Dự họp Thường trực Thành ủy. 

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

Ngày 17-18/5:  - Kiểm tra cơ sở, thực hiện nhiệm vụ được phân công. 
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Ngày 19/5: - Dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy. 

Ngày 20/5: - Dự Hội nghị tập huấn xây dựng văn kiện diễn tập KVPT thành 

phố Lai Châu năm 2022. 

Ngày 23/5: - Kiểm tra cơ sở, thực hiện nhiệm vụ được phân công.  

Ngày 24/5: - Dự họp Thường trực Thành ủy. 

Ngày 25/5: - Đ/c Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp công dân theo quy định. 

- Dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của UBMTTQ thành phố khóa 

IV, nhiệm kỳ 2019-2024. 

Ngày 26/5: - Kiểm tra cơ sở, thực hiện nhiệm vụ được phân công. 

Ngày 27/5: - Dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy. 

Ngày 30/5: - Dự Hội nghị biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập 

và làm theo Bác năm 2022. 

- Hội nghị báo cáo viên thành phố tháng 5. 

Ngày 31/5: - Kiểm tra cơ sở, thực hiện nhiệm vụ được phân công. 

* Lưu ý: 

- Các nội dung liên quan đến phòng, ban, đơn vị chuẩn bị gửi Văn phòng 

HĐND-UBND thành phố trước thời gian diễn ra phiên họp 02 ngày. 

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

- Các ngày khác trong tháng chỉ đạo cơ sở và giải quyết công việc theo Quy chế 

làm việc. 

Trên đây là lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố tháng 5/2022, 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 Thủy 
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