
            TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

* 

Số 1120-GM/TU 

       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 8 năm 2020 
 

GIẤY MỜI 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên tiếp dân tháng 8/2020. 

Thời gian: Cả ngày 17 tháng 8 năm 2020. 

Chương trình cụ thể được bố trí như sau: 

* Từ 07 giờ 30 đến 08 giờ 15: Soát xét lại các nội dung tiếp công dân theo 

thông báo, kết luận, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại các phiên tiếp dân trước. 

* Từ 08 giờ 15 đến 11 giờ 30: Tiếp công dân. 

Kính mời:  

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Một đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. 

- Đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc 

hội tỉnh.  

- Đại diện lãnh đạo: Các ban đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Pháp chế Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Thủ trưởng các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Xây dựng, Giao Thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Công Thương; Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi 

hành án dân sự, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh. 

Địa điểm: Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh, số 81, đường Nguyễn Du, 

thành phố Hà Tĩnh. 

* Từ 14 giờ 00: Tiếp chuyên đề đối với ông Lương Bá Tý, trú quán thị trấn 

Xuân An, huyện Nghi Xuân. 

Kính mời:  

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. 

- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. 

- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc 

hội tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo: Các ban đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, 

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu 

Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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- Thủ trưởng các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao 

Thông vận tải, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành 

án dân sự, Ban Tiếp công dân tỉnh. 

- Các đồng chí: Chánh Thanh tra, phó chánh thanh tra, trưởng, phó phòng liên 

quan Thanh tra tỉnh (do Thanh tra tỉnh tin, mời).  

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghi 

Xuân và phòng, ban, đơn vị liên quan (do Huyện ủy Nghi Xuân tin, mời). 

- Ông Lương Bá Tý, trú quán thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (do Huyện 

ủy Nghi Xuân tin, mời). 

Địa điểm: Hội trường số 2 (tầng 6), Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy. 

Đề nghị: - Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện các 

kết luận, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại các phiên tiếp dân tháng 6, tháng 

7/2020 và những việc tồn đọng; rà soát, tổng hợp báo cáo các đơn thư phản ánh, 

kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của ông Lương Bá Tý liên quan đến công tác xây 

dựng Đảng thời gian qua.  

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh rà 

soát, tổng hợp báo cáo các đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của ông 

Lương Bá Tý liên quan đến công tác quản lý Nhà nước thời gian qua.  

- Ban Tiếp công dân tỉnh chuẩn bị báo cáo tình hình, kết quả tiếp và xử lý 

các khiếu nại, kiến nghị, phản ảnh của công dân theo sự phân công tiếp riêng của 

đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các kết luận của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại các phiên tiếp dân tháng 6, tháng 7/2020 và những 

việc tồn đọng. Phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy hướng dẫn công dân đăng ký 

và tiếp nhận đơn thư của công dân; chuẩn bị các điều kiện đảm bảo. 

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tiếp 

công dân tỉnh gửi báo cáo, tài liệu phục vụ tiếp dân cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, 

đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước 11h, ngày 16/8/2020. 

- Công an tỉnh chỉ đạo Công an thành phố Hà Tĩnh đảm bảo an ninh, trật tự 

tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh. 

- Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện phục vụ phiên tiếp dân chuyên 

đề tại Hội trường số 2 (tầng 6), Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy. 

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cử phóng viên dự và đưa tin. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời, 

- Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo) 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy, 

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Ban Tiếp công dân tỉnh,  

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - TH tỉnh, 

- Công an Thành phố Hà Tĩnh, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 
 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

   PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 
 

Trần Đình Thuyên 
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