
  

     ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN NGHI XUÂN                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:         /GM-UBND                  Nghi Xuân, ngày      tháng      năm 2020 

GIẤY MỜI 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc làm việc để xin ý kiến các sở ngành 

liên quan về kết quả xác minh nội dung Tố cáo liên quan đến việc cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ dân tại Tổ dân phố 7, thị trấn 

Xuân An. 

Thành phần: 

- Ở cấp tỉnh kính mời:  

+ Đồng chí Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh; 

+ Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Viện Kiểm sát nhân dân, Thanh tra, Tài 

nguyên và Môi trường. 

- Ở cấp huyện kính mời: 

- Đồng chí Phan Tấn Linh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí Thư Huyện ủy; 

- Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy; 

- Đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện (mời chủ trì); 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; 

- Trưởng các phòng, ban, ngành: Công an, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, 

Tư pháp; Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra. 

- Các thành viên Đoàn kiểm tra, xác minh (theo Quyết định số 4799/QĐ-

CTUBND, ngày 18/11/2019 của Chủ tịch UBND huyện); 

Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ ngày 19 tháng 01 năm 2020 (Chủ Nhật). 

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, trụ sở của UBND huyện. 

Giao Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra, xác minh chuẩn bị đầy đủ các nội dung, 

hồ sơ; phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện đảm bảo các điều kiện 

phục vụ buổi làm việc.  

- Trưởng các phòng, ban, ngành tin mời các Sở, ngành cấp tỉnh tham dự. 

Do yêu cầu về thời gian hoàn thành công việc và chuẩn bị đón Tết cổ truyền, 

nên UBND huyện phải tổ chức vào ngày nghỉ, rất mong các đại biểu sắp xếp tham 

dự buổi làm việc đầy đủ, đúng thành phần, thời gian và địa điểm quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời;  

- VP HĐND-UBND huyện (để bố trí);      
- Lưu: VT. 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 
Phan Quốc Trường 
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