
ỦY BÂN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 
 

Số:          /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày        tháng 3 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Làm việc với các Nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án 
_______________________  

 

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

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

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu chủ trì, cùng với lãnh đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố tổ chức buổi làm việc với các Nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự 

án đầu tư. 

1. Thành phần 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, 

Tư pháp, Công an tỉnh. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

- Đại diện: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. 

- Chủ đầu tư các dự án. 

2. Nội dung 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Lãnh đạo các sở, ngành nghe ý kiến của 

các Nhà đầu tư có dự án chậm tiến độ và các dự án sẽ hoàn thành, đưa vào khai 

thác sử dụng năm 2021 để nắm bắt, xác định các giải pháp tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc cho Nhà đầu tư. 

3. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: ½ ngày, bắt đầu từ 15 giờ, ngày 30 tháng 3 năm 2021. 

- Địa điểm làm việc: Phòng họp số 10 - Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu trân trọng kính mời các đồng chí đến dự và 

đúng thành phần./. 

Nơi nhận:                                                                             
- Như Thành phần; 

- Sở KH&ĐT; 

- Văn phòng UBND tỉnh: V, CV;                                                                                                                                                          

- Lưu: VT, Kt3. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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