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GIẤY MỜI 
Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại 

   

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện; Căn cứ Quyết 
định số 4023/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 và Quy chế hoạt động của Hội đồng tư 
vấn giải quyết khiếu nại huyện Chi Lăng. Để giải quyết vụ việc đơn kiến nghị của 
công dân đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. UBND huyện Chi Lăng trân 
trọng kính mời các thành viên trong Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại huyện Chi 
Lăng đến dự làm việc như sau: 

I. Thành phần: 

-  Đồng chí Vi Nông Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng. 

- Lãnh đạo và thành viên Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại huyện 

 + Chánh Thanh tra huyện; 

+ Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; 

+ Lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện; 

+ Trưởng phòng Tư pháp huyện; 

+ Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

+ Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

+ Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

+ Trưởng Công an huyện; 

+ Trưởng phòng Nội vụ huyện; 

+ Trưởng phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện; 

+  Chủ tịch và công chức địa chính - XD UBND thị trấn Đồng Mỏ. 

 II. Nội dung: 

Thống nhất hướng xử lý các nội dung xử lý đơn đề ngày 08/5/2019 của bà 
Nguyễn Thị Đức, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. 

III. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2019 (Thứ Tư). 

- Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 2, Trụ sở UBND huyện Chi Lăng. 

IV. Công tác chuẩn bị: 



Giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chuyển bị các nội dung về Hồ 
sơ, báo cáo kết quả xác minh giải quyết đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Đức. Đồng 
thời photocopy gửi Hồ sơ và báo cáo trước cho các thành phần để nghiên cứu. 

Đề nghị các thành phần nghiên cứu kĩ Hồ sơ, chuẩn bị các ý kiến tham gia và 
tham dự cuộc họp đúng thời gian, địa điểm trên./. 

 
 
 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CVP, PCVP H ĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT, TNMT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
Vy Thị Thu Trang 
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