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GIẤY MỜI 

Dự phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11/2020 
 

 

 

Thực hiện Luật Tiếp công dân và các quy định của Trung ương, của Tỉnh về trách 

nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp 

với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ 

tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2020.  

I. Thời gian, thành phần: 1 buổi, từ 7 giờ 30 phút, ngày 20/11/2020. 

* Từ 7 giờ 30 phút - 8 giờ 30 phút: Tiếp các hộ dân xã Quang Vĩnh liên quan 

đến việc bồi thường GPMB đường Cao tốc Bắc Nam: 

* Ở huyện: 

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; 

- Đại diện Thường trực HĐND huyện; Các Phó chủ tịch UBND huyện; Đại diện 

lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; Ủy ban MTTQ huyện; Chánh văn phòng Cấp ủy - 

Chính quyền; Công an huyện; Trưởng, phó: cơ quan Kiểm tra – Thanh tra; Phòng 

TNMT; Thành viên Hội đồng GPMB huyện; Giám đốc Văn phòng Đăng ký QSD đất 

chi nhánh Đức Thọ; Trưởng, chuyên viên Ban tiếp công dân huyện; Phóng viên Trung 

tâm Văn hóa – Truyền thông (dự và đưa tin). 

 * Ở xã Quang Vĩnh: 

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND; Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã; Công chức Địa chính. 

- Về phía công dân: Đại diện các hộ dân có khiếu nại về BTPGMB dự án cao tốc Băc 

Nam. (Thành phần ở xã và công dân giao UBND  xã tin mời) 

* Từ 8 giờ 30 phút – 9 giờ 30 phút: Tiếp ông Trần Cao Tuân, xã Tân Dân, nội 

dung liên quan đến việc đổi đất: 

*Ở huyện: 

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; 

- Đại diện Thường trực HĐND huyện; Các Đ/c Phó chủ tịch UBND huyện; Đại 

diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; Ủy ban MTTQ huyện; Chánh văn phòng Cấp ủy 

- Chính quyền; Công an huyện; Trưởng, phó: cơ quan Kiểm tra – Thanh tra; Phòng 

TNMT; Phòng Tư pháp; Phòng Kinh tế hạ tầng; Nông nghiệp – PTNT; Giám đốc Văn 



phòng Đăng ký QSD đất chi nhành Đức Thọ; Trưởng, chuyên viên Ban tiếp công dân 

huyện; Phóng viên Trung tâm Văn hóa – Truyền thông (dự và đưa tin). 

 * Ở xã Tân Dân: 

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND; Công chức Địa chính. 

- Về phía công dân: Ông Trần Cao Tuân, thôn Thịnh Cường, xã Tân Dân. 

(Thành phần ở xã và công dân giao UBND  xã tin mời) 

* Từ 9 giờ 30 phút – 10 giờ 30 phút: Tiếp ông Lê Xuân Thuận, Thôn Đông 

Xá, xã Hòa Lạc, nội dung liên quan tố cáo cán bộ xã Hòa Lạc.  

*Ở huyện: 

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; 

- Đại diện Thường trực HĐND huyện; Các Đ/c Phó chủ tịch UBND huyện; Đại 

diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; Ủy ban MTTQ huyện; Chánh văn phòng Cấp ủy 

- Chính quyền; Công an huyện; - Trưởng, phó: cơ quan Kiểm tra – Thanh tra; Phòng 

TNMT; Tư pháp; Kinh tế hạ tầng; Nông nghiệp – PTNT; Giám đốc Văn phòng Đăng ký 

QSD đất chi nhành Đức Thọ; Trưởng, chuyên viên Ban tiếp công dân huyện; Phóng 

viên Trung tâm Văn hóa – Truyền thông (dự và đưa tin). 

 * Ở xã Hòa Lạc: ông Lê Xuân Thuận, Lê Xuân Quản, thôn Đông Xá - Xã Hòa Lạc 

II. Địa điểm: Tại Hội trường gác I - UBND huyện  

Giao các phòng, ban, Hội đồng BTGPMB huyện, các địa phương chuẩn bị các nội 

dung liên quan để đối thoại với công dân theo đúng quy định của pháp luật. 

Đề nghị các đồng chí về dự phiên tiếp công dân định kỳ đầy đủ, đúng thành phần 

và thời gian quy định./. 
 

 Nơi nhận: 

- Như thành phần; 
- Chủ tich, PCT UBND huyện; 

- Chánh VP, các Phó CVP; 

- Lưu: VT, TCD. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Trần Cao Lương 
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