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Số:      /TB-UBND Quyết Tiến, ngày     tháng 6 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Lịch công tác tháng 6 năm 2021 của lãnh đạo UBND phường Quyết Tiến 

 

 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2021 của UBND phường Quyết Tiến; 

chương trình công tác tháng 6/2021 của Thường trực, Ban thường vụ, Ban chấp 

hành Đảng bộ phường Quyết Tiến, UBND phường thông báo lịch công tác tháng 

6/2021 như sau: 

 

Ngày 01/6 

- Dự Họp thường trực Đảng ủy. 

- Đ/c PCT dự họp BCĐ thi cấp thành phố kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2021. 

-  Dự họp công tác quản lý cây xanh trên địa bàn thành phố. 

Ngày 02/6 - Dự Đại hội Hội LHPN phường nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Dự hội nghị công tác cán bộ tại Thành ủy 

Ngày 03/6 Lãnh đạo UBND phường trực tiếp công dân theo quy định 

Ngày 07/6 Dự Họp thường trực Đảng ủy. 

Ngày 09/6 Lãnh đạo UBND phường trực tiếp công dân theo quy định 

Ngày 10/6 

- Dự họp BTV Đảng ủy phường 

- Dự hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác bầu cử ĐBQH và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

Ngày 14/6 
- Dự Họp thường trực Đảng ủy. 

- Dự họp UBND thành phố phiên thường kỳ tháng 6/2021 

Ngày 15/6 Lãnh đạo UBND phường trực tiếp công dân theo quy định 

Ngày 16/6 Dự hội nghị Tổng kết công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

Ngày 17/6 Họp UBND phường phiên thường kỳ tháng 6/2021 

Ngày 18/6 Dự họp BCH Đảng bộ phường lần thứ 13 và gia ban các chi bộ 

trực thuộc quý II/2021 



Ngày 23/6 Lãnh đạo UBND phường trực tiếp công dân theo quy định 

Ngày 24/6 Dự kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố Lai Châu khóa IV nhiệm 

kỳ 2021-2026 

Ngày 29/6 Lãnh đạo UBND phường trực tiếp công dân theo quy định 

Ngày 30/6 Dự kỳ họp thứ nhất, HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2021-

2026 

Ghi chú: Các ngày khác trong tháng chỉ đạo giải quyết các công việc theo 

chức năng, nhiệm vụ và Quy chế làm việc của UBND phường. 

Trên đây là lịch công tác tháng 6/2021 của lãnh đạo UBND phường Quyết 

Tiến. Tùy tình hình cụ thể, có thể lịch công tác sẽ điều chỉnh cho phù hợp. Lãnh 

đạo UBND phường thông báo đến các cơ quan, đoàn thể, các tổ dân phố biết để 

chủ động liên hệ công tác./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND Thành phố; 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND phường; 

- Thành viên UBND phường; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

- Cán bộ, công chức phường; 

- Tổ trưởng các tổ dân phố; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Tạ Tiểu Tần 
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