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GIẤY MỜI 
  

Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ lần thứ hai trong 

tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện để giải quyết những kiến 

nghị của công dân. 

* Thời gian: Bắt đầu từ 7h45 ngày 21/11/2022 (Thứ 2)  

* Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân định kỳ. 

  Số nhà 153 đường Hà Huy Tập, thị trấn Cẩm Xuyên (dọc QL1A).  

        * Thành phần, kính mời: 

 Ở huyện: 

- Đại diện TT HĐND huyện; 

- Đồng chí Lê Ngọc Hà - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; 

- Lãnh đạo Thanh tra huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Công an huyện; 

- Trưởng phòng các phòng Tư pháp, Tài nguyên - Môi trường; 

- Các Thành viên Hội đồng tiếp dân định kỳ của huyện; 

- Các đồng chí thành viên Ban tiếp công dân (tại QĐ số 4879/QĐ-UBND 

ngày 19/11/2019 của UBND huyện). 

Ở các xã, thị trấn: Cẩm Quang, Cẩm Mỹ, Thị trấn Cẩm Xuyên:  

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND. 

- Các thành phần liên quan đến các vụ việc (do xã bố trí tin mời, huyện không gửi 

giấy mời riêng). 

+ Vụ việc các hộ dân thôn Mỹ Lâm, xã Cẩm Mỹ; 

+ Vụ việc ông Trần Như Thuận, xã Cẩm Mỹ; 

+ Vụ việc ông Hoàng Văn Mại, xã Cẩm Quang; 

+ Vụ việc ông Trần Bá Cơ, xã Cẩm Quang; 

+ Vụ việc bà Nguyễn Thị Bé, Thị trấn Cẩm Xuyên; 

+ Vụ việc ông Lê Thế Hoàng, Thị trấn Cẩm Xuyên; 

+ Vụ việc ông Võ Tá Xà, Thị trấn Cẩm Xuyên; 

+ Vụ việc bà Trần Thị Luân, Thị trấn Cẩm Xuyên; 

+ Vụ việc ông Trần Văn Huấn, Thị trấn Cẩm Xuyên; 

+  Vụ việc Nguyễn Văn Trân, Thị trấn Cẩm Xuyên; 

+ Vụ việc ông Thái Quốc Việt, Thị trấn Cẩm Xuyên. 



Các đơn vị còn lại: Đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND chủ động sắp xếp 

công việc để khi có công dân của xã mình đến Trụ sở TCD huyện sẽ được mời 

tham gia tiếp cùng Lãnh đạo huyện. 

 Đề nghị Thanh tra huyện, phòng TNMT soát xét lại những vụ việc tồn đọng, 

những khó khăn vướng mắc trong quá trình giải quyết, báo cáo và xin ý kiến chỉ 

đạo tại buổi tiếp công dân của Lãnh đạo huyện. Đồng thời chuẩn bị các loại hồ sơ, 

tại liệu liên quan để làm việc với công dân được mời tham dự phiên tiếp dân. 

UBND xã Cẩm Quan, Nam Phúc Thăng, Cẩm Thành, Thị trấn Thiên Cầm, Cẩm 

Lĩnh bố trí thành phần tham dự và chuẩn bị tài liệu liên quan để tham gia tiếp công 

dân của đơn vị mình. Đồng thời báo cáo tiến độ xử lý các vụ việc đã được giao xử 

lý theo quy định. 

  Nhận được Giấy mời, đề nghị các đồng chí sắp xếp dự buổi tiếp công dân 

đúng thời gian quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- UBND các xã, thị trấn (Để thông tin); 

- Trung tâm ƯDKHKT; 

- Lưu: VT, TCD. 

   Tl. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

     
 

 

 

 

 

 

 

  

     Nguyễn Văn Hoàng 
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