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GIẤY MỜI  

Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề của Chính phủ về công tác xây 

dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật 
  

 

 

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

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

 

Căn cứ Công điện số 1397/CĐ-VPCP ngày 20/11/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề của Chính phủ 

về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật, Uỷ ban nhân 

dân tỉnh kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu. 

1. Thành phần: 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Nội 

chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (có danh 

sách kèm theo); 

- Đại diện lãnh đạo: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo: Tỉnh đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội 

Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh. 

- Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh dự và đưa tin. 

2. Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian: Buổi sáng, từ 08h giờ, ngày 24/11/2020 (Thứ ba). 

- Địa điểm: Phòng họp số 10 - Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh. 



3. Tài liệu Hội nghị: Giao Sở Tư pháp in sao, phát tài liệu cho các Đại 

biểu dự Hội nghị. 

Thừa lệnh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân 

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

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c); 

- Đ/c Hà Trọng Hải - PCT UBND tỉnh; 

- V, QT, CB; 

- Lưu: VT, Th7. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hồng Thái 
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