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GIẤY MỜI 

Về việc tiếp công dân tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

 
 

 

Thực hiện lịch tiếp công dân; Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp 

công dân định kỳ tháng 6 năm 2020 như sau: 

I. THÀNH PHẦN 

1. Chủ trì: Đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

2. Thành phần mời  

+ Đại diện Lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, 

Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp. 

+ Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Sở Xây dựng, Uỷ ban nhân dân thành phố Lai Châu. 

+ Văn phòng UBND tỉnh: Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên Ban tiếp 

công dân tỉnh. 

3. Công dân 

Theo danh sách gửi kèm. 

II. THỜI GIAN: Bắt đầu từ 8h00’ ngày 24/6/2020 (Thứ 4). 

III. ĐỊA ĐIỂM: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (Tổ 12, phường Đoàn Kết, 

thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu). 

UBND thành phố Lai Châu chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung 

đơn kiến nghị của các hộ dân đội 7 cũ, Nông trường chè Tam Đường nay thuộc 

tổ 23, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu. 

Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội 

dung đơn kiến nghị của các hộ nguyên là cán bộ, chiến sỹ, công nhân Nông 

trường Tam Đường. 



 

 
 

Báo Lai Châu, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh cử phóng viên đến dự và đưa tin. 

Công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trong 

thời gian tổ chức tiếp công dân. 

(Có đơn của công dân gửi kèm). 

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh kính mời đồng chí đến dự đúng thời 

gian và thành phần./. 

   

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 
- CT và các PCT UBND tỉnh (b/c); 
- Đài PTTH tỉnh; 
- Báo Lai Châu; 
- Công an tỉnh; 
- Cổng TTĐT tỉnh;    
- Công dân; 
- Lưu: VT, TD. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Trần Cao Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DANH SÁCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 6 NĂM 2020 

(Kèm theo Giấy mời số:       /GM-VPUBND ngày 22/6/2020 của VPUBND tỉnh) 

 

STT Họ và tên, địa chỉ của 

công dân 

Nội dung Dự kiến thời 

gian tiếp 

1 Ông Phạm Hữu Chính 

Địa chỉ: Số nhà 100, đường 

Đặng Thai Mai, tổ 22, 

phường Đông Phong, thành 

phố Lai Châu (SĐT: 

0382.696.959) 

(Đại diện cho các hộ dân 

đội 7 cũ, Nông trường chè 

Tam Đường nay thuộc Tổ 

23, phường Đông Phong, 

thành phố Lai Châu) 

Kiến nghị một số nội dung 

liên quan đến con đường dân 

sinh  mà Nhân dân tự làm và 

tu sửa hàng năm để chở chè, 

hái chè và sinh sống nay 

thuộc tổ 23, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu 

Từ 8h00’ đến 

9h30’ 

2 + Phạm Đức Thắng 

Địa chỉ: Số nhà 75, đường 

Trần Phú, phường Tân 

Phong, thành phố Lai Châu 

(SĐT: 0363.509.332) 

+ Nguyễn Xuân Chiêm 

Địa chỉ: Tổ 6, phường 

Quyết Tiến, thành phố Lai 

Châu 

(Đại diện cho các hộ 

nguyên là cán bộ, chiến sỹ, 

công nhân Nông trường 

Tam Đường) 

Đề nghị chi trả lại toàn bộ số 

tiền mà các hộ gia đình đã 

nộp theo đơn đăng ký quyền 

sử dụng đất từ tháng 10 năm 

1993 trở về trước và giải 

quyết chế độ theo quy định 

của Luật Đất đai năm 2013 

cho các hộ nguyên là cán bộ, 

chiến sỹ, công nhân Nông 

trường Tam Đường 

Từ 9h30’ đến 

10h30’ 
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