
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 HỌP 

Giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, cấp phép  

hoạt động khai thác, chế biến các điểm mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

 
 

 

 

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

 

UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 138/BC-STNMT ngày 15/01/2021 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản tại các 

khu vực được khoanh định, công bố có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh, 

Báo cáo số138/BC-CSHS ngày 14/3/2021 của Công an tỉnh về việc báo cáo kết quả 

xác minh ban đầu vụ xâm phạm chỗ ở và trộm cắp tài sản xảy ra tại trụ sở Công ty 

liên doanh đá Lai Châu (sao gửi kèm theo), để thống nhất phương án giải quyết, 

UBND kính mời các đồng chí dự họp. 

 1. Thành phần  

- Chủ trì: đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, 

UBND các huyện: Sìn Hồ, Tam Đường.  

- Văn phòng UBND tỉnh: đại diện lãnh đạo và chuyên viên theo dõi lĩnh vực. 

2. Nội dung  

Giải quyết khó khăn, vướng mắc trong trong công tác quản lý, cấp phép 

hoạt động khai thác, chế biến các điểm mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh . 

3. Thời gian, địa điểm:  

09h00 ngày 31/3/2020 (sáng thứ 4) tại phòng họp số 01, tầng 3, Nhà B, Trung 

tâm Hành chính – Chính trị tỉnh. 

(Giao: Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo chung tình hình quản lý, cấp phép 

các điểm mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo công tác 

quản lý theo Luật Đầu tư, phần vốn nhà nước, phương án giải quyết mỏ đá Hát Xum, 

mỏ đất hiếm Đông Pao; các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ báo cáo, đề xuất 

phương án giải quyết các mỏ khoáng sản trên địa bàn theo quy định). 

 



 

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

tham dự đúng thời gian, thành phần./.  
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- V, CB, QT; 

- Lưu: VT, Kt4. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Phạm Hồng Thái 
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