
 

TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

                * 

       Số 210-GM/TU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

         Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 10 năm 2021 
 

 

 

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 tiếp dân định kỳ tháng 10 năm 2021. 

Thời gian: Bắt đầu từ  07 giờ 00, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (thứ Sáu). 

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

phố Hà Tĩnh. 

Thành phần: Kính mời: 

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. 

- 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 Đặng Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Đồng chí Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Ban Tổ 

chức, Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Công an tỉnh. 

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

Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh, Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Tiếp công 

dân tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh.  

- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân: Huyện Can Lộc, thành phố Hà Tĩnh, 

thị xã Kỳ Anh. 

- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh 

(do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh mời). 

- Đồng chí Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thường Nga (do Ủy ban 

nhân dân huyện Can Lộc mời). 

Đề nghị: 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo 

của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại các phiên tiếp dân định kỳ nhưng chưa được giải 

quyết dứt điểm; kết quả tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn gửi đến Tỉnh ủy, Ban Nội 

chính Tỉnh ủy.  

- Ban Tiếp công dân tỉnh chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện kết luận, chỉ đạo 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại các phiên tiếp dân định kỳ nhưng chưa được 

giải quyết dứt điểm; 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 phục vụ. 
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- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với ngành liên quan 

báo cáo quá trình tiếp nhận, giải quyết đơn bà Trần Thị Thuận (vợ liệt sĩ Trần Văn 

Dũng, hộ khẩu tại phường Trần Phú) về việc đề nghị cấp đất làm nhà ở và thờ cúng 

liệt sỹ; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng giải quyết vụ việc. 

- Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh báo cáo kết quả giải quyết đơn của ông  

Nguyễn Tiến Phương cùng một số hộ dân, trú tại tổ dân phố Liên Sơn, phường Kỳ 

Liên, có nội dung khiếu nại, kiến nghị liên quan đến việc áp giá bồi thường, thu hồi 

đất của các hộ để thực hiện Dự án tuyến đường D3, khu tái định cư Kỳ Liên, phường 

Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh từ năm 2009 đến nay chưa được giải quyết dứt điểm. 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của ông Trần Đình Lựu, thôn 

Đất Đỏ, xã Thường Nga, huyện Can Lộc liên quan đến việc thi công Dự án thủy 

lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang làm rạn nứt nhà ở của gia đình ông. 

(Các đơn vị gửi báo cáo cho các thành phần dự họp trước 15 giờ 00 ngày 

14/10/2021. Ban Tiếp công dân tỉnh phối hợp với các địa phương liên quan tin mời 

các công dân nêu trên có mặt đúng giờ tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh). 

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

trụ sở Tiếp công dân tỉnh. 

- Sở Y tế chỉ đạo đơn vị chức năng cử cán bộ, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo 

và hướng dẫn thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở 

Tiếp công dân tỉnh. 

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

Lưu ý: Các thành phần tham gia tiếp dân và các công dân được tiếp thực hiện 

nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

 
Nơi nhận:                                                                           
- Như thành phần mời, 

- Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo) 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy,  

- Công an tỉnh, 

- Sở Y tế, 

- Văn phòng UBND tỉnh, 

- UBND: huyện Can Lộc, thành phố Hà Tĩnh, 

thị xã Kỳ Anh,   

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh, 

- BQL Dự án đầu tư XD công trình 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh,  

- Ban Tiếp công dân tỉnh, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Đình Thuyên 
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