
UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LAI CHÂU

Số:            /GM-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lai Châu, ngày       tháng       năm 2021

GIẤY MỜI

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

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

Thực hiện Công điện số 442/CĐ-VPCP ngày 19/4/2021 của Văn phòng

Chính phủ; UBND tỉnh kính mời các đồng chí tới dự Hội nghị trực tuyến toàn

quốc tổng kết Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân

và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020.

1. Thành phần:

a. Điểm cầu cấp tỉnh

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;

- Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục

hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư

tỉnh Lai Châu (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo 896 tỉnh Lai Châu).

- Thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 896 tỉnh Lai Châu.

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

Thông tin điện tử tỉnh.

b. Điểm cầu các huyện, thành phố

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố;

- Thành viên Ban chỉ đạo 896 các huyện, thành phố;

- Thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 896 các huyện, thành phố;

- Đại diện lãnh đạo Công an các huyện, thành phố;

- Trưởng Công an các xã, phường, thị trấn;

2. Thời gian: Vào hồi 8h00’ ngày 23/4/2021 (Thứ 6).

3. Địa điểm:

a. Điểm cầu cấp tỉnh: Phòng họp số 3, Nhà B, Trung tâm Hành

chính - Chính trị tỉnh Lai Châu.



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

phố bố trí.  

Công an tỉnh chuẩn bị nội dung tham luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại 

Hội nghị và in sao tài liệu gửi các đại biểu tham dự Hội nghị. Phối hợp với Văn 

phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị. 

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

chí tới dự đúng thời gian và thành phần./. 

     Nơi nhận: 
    - Như thành phần; 

    - VP UBND tỉnh: V1, V2, CB, QT; 

    - Lưu: VT, Th3. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hồng Thái 
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