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GIẤY MỜI 

Dự Kỳ họp thứ mười hai HĐND thị xã Mường Lay Khóa XIV,  

nhiệm kỳ 2016-2021 

 
 

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

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Thông báo số 202/TB-HĐND ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Thường 

trực HĐND thị xã Mường Lay về việc chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp 

thứ mười hai HĐND thị xã Mường Lay, Khoá XIV; 

Thường trực HĐND thị xã Mường Lay trân trọng kính mời đại biểu dự  

Kỳ họp thứ mười hai HĐND thị xã Mường Lay Khóa XIV. Cụ thể như sau: 

1. Nội dung 

- Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

giai đoạn 2016-2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-

2025 thị xã Mường Lay. Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021. Dự toán và phân bổ ngân sách địa 

phương năm 2021… 

- Xem xét các báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND thị xã, các Ban HĐND 

thị xã và các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật. 

- Xem xét, thông qua các nghị quyết do Thường trực HĐND, các Ban 

HĐND thị xã trình. 

- Thực hiện một số nội dung quan trọng khác. 

2. Thành phần mời 

- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên; 

- Đồng chí Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; 

- Đồng chí Lò Thị Minh Phượng - Ủy viên BTV - Trưởng ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy; 

- Đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh - Trưởng 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; 

- Đồng chí Lò Thị Bích - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; 



- Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo Uỷ 

ban MTTQ thị xã; 

- Ủy viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng thị xã;  

- Đại diện Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, 

Ủy ban MTTQ các xã, phường. 

- Công chức Văn phòng - Thống kê các xã, phường. 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình thị xã đưa tin 

phục vụ kỳ họp. 

3. Thời gian: 1,5 ngày, từ ngày 15 đến ngày 16-12-2020. 

Khai mạc: 07 giờ 30 phút, ngày 15-12-2020 (Thứ 3).  

4. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thị xã Mường Lay. 

5. Tài liệu kỳ họp 

Đề nghị các đại biểu đến dự kỳ họp truy cập và tải tài liệu trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay (muonglay.dienbien.gov.vn) tại chuyên 

mục: Tài liệu họp. 

Văn phòng thị xã chuẩn bị tài liệu bản giấy cho đại biểu mời cấp tỉnh 

và Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và lãnh đạo Uỷ 

ban MTTQ thị xã./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Duy Luân 
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