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GIẤY MỜI 

Hội nghị giao ban trực tuyến Chủ tịch UBND tỉnh 

với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 

 

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

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

Thực hiện Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-

2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến Chủ tịch 

UBND tỉnh với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, cụ thể như sau: 

I. Nội dung 

1. Báo cáo tình hình tổ chức Tết; công tác phòng, chống dịch bệnh 

COvid-19. 

2. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; 

giải ngân vốn đầu tư công. 

3. Tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 

2020 của UBND các huyện, thành phố. 

4. Các đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, 

ngành có liên quan. 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố gửi Báo cáo làm việc về Văn phòng 

UBND tỉnh trước ngày 10h ngày 18/02/2021. (bản mềm gửi vào địa chỉ: 

vpub@laichau.gov.vn để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh). 

II. Thành phần 

1. Điểm cầu tỉnh 

- Chủ trì: Đồng chí Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên các khối.   

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

Thông tin điện tử tỉnh tham dự và đưa tin. 

2. Điểm cầu các huyện, thành phố 



- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 

- Trưởng các phòng, ban có liên quan và đơn vị trực thuộc Uỷ ban nhân 

dân các huyện, thành phố (do UBND các huyện, thành phố mời; hạn chế các 

thành phần không cần thiết). 

III. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: 08h00’, thứ Sáu, ngày 19 tháng 02 năm 2021. 

- Địa điểm:  

+ Điểm cầu tỉnh: Phòng họp số 3, Văn phòng UBND tỉnh. 

+ Điểm cầu các huyện, thành phố: Phòng họp trực tuyến UBND các 

huyện, thành phố. 

IV. Chuẩn bị Hội nghị 

Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp; đường truyền kết nối với 

UBND các huyện, thành phố. 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh kính mời các 

đồng chí tham dự đúng thành phần và thời gian./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- VP UBND tỉnh: V; QT; CB; 

- Lưu: VT, Th8. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Huy Hòa 
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