
UBND TỈNH LAI CHÂU
VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 768 /GM-VPUBND Lai Châu, ngày26 tháng 5 năm 2020

GIẤY MỜI
về việc tiếp công dân tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Thực hiện chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2020 như sau:

I. THÀNH PHẦN

1. Chủ trì: Đồng chí Trần Tiến Dũng - 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, 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

Bà Lê Thị Hải (Địa chỉ: Tổ 2, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, 
tỉnh Lai Châu).

II. THỜI GIAN: Bắt đầu từ 8h00 ngày 27/5/2020 (Thứ 4)

III. ĐỊA ĐIỂM: Tại sở Tiếp công dân tỉnh (Tồ 12, phường Đoàn Kết, 
thành phổ 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 công dân (Có đơn của công dân kèm theo).

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.

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh kính mời đồng chí đến dự đúng thời 
gian và thành phần./.

Nffinhận:
- Như thành phần;
■ CT và các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Đài PTTH tỉnh;
- Báo Lai Châu;
- Cộng an tinh;
- Công TTĐT tỉnh;
- Công dân;
-Lưu: VT/TD.
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