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THÔNG BÁO
về việc tạm dừng tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Thực hiện Công văn số 645/UBND-TH ngày 31/3/2020 Uỷ ban nhân dân 
tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Ban 
Tiếp công dân tỉnh thông báo như sau:

Tạm dừng việc tiếp công dân theo quy định tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh 
đến hết ngày 15/4/2020. Công dân, tổ chức có nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh có thể gửi đơn qua dịch vụ bưu chính đến Trụ sở Tiếp công dân 
tỉnh (địa chỉ: Tổ 12 phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu). Trong 
trường hợp cần thiết, có thể gọi qua số điện thoại: 0973409582 để được hướng 
dẫn thực hiện hoặc gửi đơn đến địa chỉ Email: tiepcơngdan. laichau@gmail.cơm 
để được tiếp nhận và xử lý theo quy định.

Thông báo này được niêm yết tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và công khai 
trên Báo Lai Châu, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, cổng Thông tin điện tử tỉnh 
để Nhân dân và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện.

Lưu ý:
+ Khiếu nại, tổ cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và tổ chức phải sử 

dụng ngôn ngữ tiếng Việt và ghi rõ nội dung;

+ Ghi rõ họ tên, địa chỉ, sổ điện thoại của cá nhân, tổ chức có nội dung 
khiếu nại, tổ cáo, kiến nghị, phản ánh.

+ Sau ngày 15/4/2020, các cá nhân và tổ chức có nội dung khiếu nại, tổ 
cáo, kiến nghị, phản ánh thông qua điện thoại hoặc địa chỉ email đề nghị mang 
đơn (bản gốc) đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh để được đổi chiếu, xác nhận./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
-V, c, CB;
- Lưu: VT, TD.
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