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

     HUYỆN NGHI XUÂN                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Số:         /GM-UBND                       Nghi Xuân, ngày       tháng 10 năm 2021 

     

GIẤY MỜI 

Làm việc với các Sở, Ban, ngành để xin ý kiến giải quyết một số vụ việc 
 

 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức làm việc với các Sở, Ban, ngành để xin ý 

kiến giải quyết một số vụ việc tồn đọng trên địa bàn. 

Thành phần:  

* Ở tỉnh, kính mời: 

+ Đại diện Ban Nội chính Tỉnh uỷ; 

+ Đại diện Lãnh đạo và các phòng chuyên môn có liên quan thuộc: Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Ban Tiếp Công dân tỉnh. 

* Ở huyện, kính mời: 

- Đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện; 

- Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lãnh đạo và Chuyên viên liên quan các phòng, ban, ngành: Công an, Tài 

nguyên và Môi trường, Thanh tra, Tư pháp, Tiếp công dân, Bồi thường - GPMB. 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14h30', ngày 16/10/2021 (thứ Bảy). 

Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến (tầng 2), trụ sở UBND huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện giao: 

- Thủ trưởng các phòng, ban: Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Tư 

pháp, Tiếp Công dân tiếp liên hệ, mời các thành phần các Sở, ngành cấp tỉnh 

theo ngành dọc. 

- Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường, Ban BT-GPMB huyện chuẩn bị 

đầy đủ nội dung, hồ sơ để gửi các thành phần tham dự họp. 

Do điều kiện về mặt thời gian, cuộc làm việc phải tổ chức vào ngày nghỉ, 

kính  mong các đại biểu thông cảm và sắp xếp tham dự./. 
 
 

Nơi nhận:      
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

 

                                                  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
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