
BC) CONG AN CONG HOA XA HQI CHtJ NGHIA VLT NAM 
CONG AN TNH LA! CHAU Dôc 1p  - Tiy do - Hnh phIic 

S: / /TB-CAT-PXO5 Lai Cháu, ngày 28 tháng 4 nàrn 2022 

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

Tháng 5 nãm 2022 

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

ngay 26/6/2014 cua Chinh phu quy dinh chi tiêt thi hanh môt so diêu cua Luât 

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

cOng tác tip cong dan dn khiu nai, t cao, kin ngh, phãn ánh trong Cong 

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

tinh Lai Châu v Ban hành Nôi quy Dia dim tip cong dan Cong an tinh Lai 

Châu. Cong an tinh Lai Châu thông báo Lich tip cong dan cüa Giám dôc Cong 

an tinh tháng 5 nãrn 2022 nhu sau: 

1. Thà'i gian: Thir 2, ngày 16/5/2022, ci the: 

- Sang: Tiir 7h30 phüt dn 1 1h30 phüt. 

- Chiu: Tü 13h30 phüt dn 17h30 phüt. 

2. Thành phân 

- Dng chI Giám dc Cong an tinh; 

- Dng clii TmOng phOng Tharn mu'u, dng chI Chánh Thanh tra Cong an tinh; 

3. Dia diem 

Dia diem Tip cong dan cüa Cong an tinh Lai Châu (Trii sO Cong an tinh 

Lai Châu, du&ng Nguyn Htru Tho, t 16, phiing Tan Phong, thành phô Lai 

Châu, tInh Lai Châu). 

Tho'i gian däng k: Cong dan dàng k tru'cc ngày 13/5/2022 ti dan vj 

Thanh tra Cong an tinh ('cong dan, co' quan, to chzc den &ng kj nêu r6 hQ ten, 

dia clii, nói dung d ngh; tru'ng hp dang k sau ngày 13/5/2022 s duc 

chuyn sang tháng k tip. M9i thông tin lien h qua diLring day din thoai nóng 

cüa Cong an tinh Lai Châu, s din thoti: 02133.88.66.99. 
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Cong an tinh Lai Châu thông báo d Nhân dan, các co quan và don vj lien 

quan bit thirc hin./. ?.'m 

Nc! nIzin: 
- X05 - BCA (dé báo cáo); 
- Ban TCD cüa tinh; 
- Các d/c PGD CAT (de näm); 
- Cong 1TDT cüa tinh Lai Cháu 
- Các phông Cong an thth 
- CA các huyn, thãnh phô (dé näm, thtjc hin); 
-CongTTDTciia CAT 
- Lixu: VT, PXOS (Dl). 

TL. GIAM DOC 
CHANH THANH TRA 

, ' Trung ta Hoang Minh Tien Dung 
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