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S& ,4)4/TB-CAT-PX05 Lai Châu, ngày 29 tháng 3 nám 2022 

THÔNG BAO 
Llch tip cong dan cüa Giám dc Cong an tinh Lai Châu 

Tháng 4 nãm 2022 

Can cü Lut Tip cong dan näm 2013; Nghj djnh s 64/2014/ND-CP, 

ngày 26/6/2014 cüa ChInh phü quy dlnh  chi ti& thi hành mt so diêu cüa Lutt 

Tip cong dan; Thông tix s 98/2021/TT-BCA, ngày 20/10/2021 quy djnh v 

cong tác tip cong dan dn khiu ni, t cáo, kin nghj, phãn ánh trong COng 

an nhân dan; Quy& dinh s 680/QD-CAT-PXO5, ngày 12/3/2020 cüa Cong an 

tinh Lai Châu v Ban hành Ni quy Dja dim tip cong dan Cong an tinh Lai 

Châu. Cong an tinh Lai Châu thông báo Ljch tip cong dan cüa Giám dc Cong 

an tinh tháng 4 näm 2022 nhir sau: 

1. Thô'i gian: Thu 6, ngày 15/4/2022, cii the: 

- Sang: Tü 7h30 phüt dn 1 1h30 phiit. 

- Chiu: Tü 13h30 phitt dn 17h30 phüt. 

A 2. Thanh phan 

- Dng chI Giám dc Cong an tinh; 

- Ding chi Tnrâng phông Thammuu, dng chi Chánh Thanh tra Cong an tinh. 

3. Dia dim 

Dia dim Tip cOng dan cüa Cong an tinh Lai Châu (Tni s Cong an tinh 

Lai Châu, di.thng Nguyn Hiru Th9, t 16, phuing Tan Phong, thành ph Lai 

Châu, tinh Lai Châu). 

Thôi gian dãng k: Cong dan däng k tnrâc ngày 13/4/2022 ti dan vj 

Thanh tra Cong an tinh (cong dan, cci quan, td ch&c din dáng kj nêu rö hQ ten, 

dja chI, n5i dung d nghj); truxng hçip dãng k) sau ngày 13/4/2022 së duçc 

chuyn sang tháng k tip. M9i thông tin lien h qua du&ng day din thoi nóng 

cüa Cong an tinh Lai Châu, s din thoti: 02 133.88.66.99. 
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Cong an tinh Lai Châu thông báo d Nlhân dan, các ca quan và dan vi lien 

quan bi& thrc hin.I.\?- 

Nci n/i cm: 
- X05 - BCA (d báo cáo); 
-BanTCDct'iatinh; 
- Các die PGD CAT (dé näm); 
-Ong 1ThTeüathihLaiQãu 
- Các phOng Cong an tinh 
- CA các huyn, thành phô (d nm, thre hin); 
- Cong TTDT cüa CAT 
- Lisu: VT, PXO5 (DI). 

TL.GIAM DOC 
CHANH THANH TRA 

Trung tá Hoàng Minh Tin Dung 
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