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GIẤY MỜI  

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách 

hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, xây dựng Chương trình tổng thể 

cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 
  

 

 

Thực hiện Công điện số 323/CĐ-VPCP ngày 16/3/2021 của Văn phòng 

Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh kính mời đồng chí tới tham dự Hội nghị trực 

tuyến toàn quốc Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 

giai đoạn 2011-2020, xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2021-2030, Hội nghị do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. 

1. Thành phần  

a. Điểm cầu cấp tỉnh 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư 

pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi 

trường, Công thương, Văn hóa thể thao và Du lịch, Giao thông Vận tải; Giáo 

dục và Đào tạo. 

- Mời đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, 

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội cựu chiến 

binh tỉnh. 

- Văn phòng UBND tỉnh: Đại diện lãnh đạo Văn phòng, phòng Kiểm soát 

thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công; 

- Sở Nội vụ: Đại diện lãnh đạo sở, Phòng xây dựng chính quyền, Phòng 

Tổ chức biên chế, Thanh tra sở, Văn phòng Sở.  

- Phóng viên Đài PT-TH tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

b. Điểm cầu các huyện, thành phố: 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;  



- Các thành phần khác: Giao UBND các huyện, thành phố mời đại biểu 

theo thành phần tham dự Hội nghị trực tuyến. 

2. Thời gian: 14 giờ 00’, Thứ năm, ngày 18/3/2021. 

3. Địa điểm:  

a. Điểm cầu cấp tỉnh: Phòng họp Trực tuyến UBND tỉnh (tầng 2, nhà B, 

Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh). 

b. Điểm cầu các huyện, thành phố: Do Uỷ ban nhân dân các huyện, 

thành phố bố trí. 

c. Tài liệu phục vụ Hội nghị được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh tại địa chỉ https://laichau.gov.vn. Mục tài liệu Hội nghị. 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh trân trọng kính 

mời các đồng chí đến dự họp đúng thành phần và thời gian./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; (b/c) 

- Văn phòng UBND tỉnh: QT, CB, HCC; 

- Lưu: VT, KSTT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 

 

Vũ Huy Hòa 

 

https://moha.gov.vn/
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