UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 106 /GM-UBND

Lai Châu, ngày 17 tháng 11 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI HỌP
Về việc xác minh, giải quyết thông tin báo chí phản ánh
về “cát tặc” lộng hành “rút ruột” lòng suối trên địa bàn huyện Sìn Hồ
Kính gửi: …………................................................................................
........……………………………………………………………..
Ngày 02, 03/11/2020, Báo Giao thông có loạt bài: Sìn Hồ “cát tặc” lộng
hành “rút ruột” lòng suối, phản ánh: Hiện nay, trên địa bàn xã Lùng Thàng và
xã Nậm Cha, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, nạn “cát tặc” diễn ra rầm rộ trước sự
làm ngơ của chính quyền. Để đảm bảo hoạt động khoáng sản tuân thủ đúng quy
định của pháp luật, UBND tỉnh 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 và phòng ban chuyên môn của các cơ quan: Sở Tài nguyên
và Môi trường, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Sìn Hồ.
- Văn phòng UBND tỉnh: Đại diện lãnh đạo và Chuyên viên theo dõi lĩnh vực.
2. Nội dung
- Xác minh, giải quyết thông tin báo chí phản ánh về “cát tặc” lộng hành “rút
ruột” lòng suối trên địa bàn huyện Sìn Hồ.
- Các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chủ động
báo cáo kết quả xác minh, giải quyết; tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý,
đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
3. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: 15h 00’ ngày 19/11/2020.
- Địa điểm: Phòng họp số 01, tầng 3, nhà B, Trung tâm HCCT tỉnh.
Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh kính mời các đồng
chí tham dự đúng thời gian, thành phần./.
Nơi nhận:
TL. CHỦ TỊCH
- Như thành phần mời;
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
- U1, U4, V, CB, QT;
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- Lưu: VT, Kt4.
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