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Nghi Xuân, ngày 20 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Đối thoại với người khiếu nại để làm rõ nội dung,
yêu cầu và hướng giải quyết khiếu nại
Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, UBND huyện tổ chức đối thoại với
người khiếu nại để làm rõ nội dung, yêu cầu và hướng giải quyết khiếu nại của
bà Phạm Thị Hoài Dinh, thường trú tại thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang.
Thành phần:
* Ở huyện, kính mời:
- Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện (mời chủ trì);
- Trưởng các phòng: Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên & Môi trường;
- Trưởng ban và Chuyên viên Ban Tiếp công dân huyện;
- Đoàn xác minh được thành lập theo Quyết định số 2949/QĐ-CTUBND
ngày 10/8/2021 của Chủ tịch UBND huyện;
- Đồng chí Đậu Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Bồi thường - GPMB huyện;
- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông (mời dự và đưa tin).
* Ở thị trấn Xuân An, kính mời:
- Đại diện Thường trực: Đảng ủy, HĐND; Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy
ban MTTQ và các Công chức: Địa chính - Xây dựng, Tư pháp, Văn phòng Thống kê;
- Bí thư Chi bộ và Tổ trưởng tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An.
(Thành phần ở thị, giao UBND thị trấn tin mời)
* Người khiếu nại, kính mời:
Bà: Phạm Thị Hoài Dinh, thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang.
Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 15h00', ngày 21/9/2021 (chiều thứ 3).
Địa điểm: Tại phòng họp tầng 3, trụ sở UBND huyện.
Giao Đoàn xác minh theo Quyết định số 2949/QĐ-CTUBND ngày
10/8/2021 của Chủ tịch UBND huyện chuẩn bị đầy đủ nội dung, hồ sơ, tài liệu

và phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị các điều kiện đảm
bảo phục vụ đối thoại.
Đề nghị các đại biểu tham dự cuộc đối thoại theo đúng thành phần, thời
gian và địa điểm quy định; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế và các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH, ĐXM.
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