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Số: 148 /GM-UBND Thị xã Kỳ Anh, ngày 22 tháng 6 năm 2020 
 

GIẤY MỜI 

Dự công bố Quyết định kiểm tra, xác minh giải quyết khiếu nại theo 

 Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

 

 UBND thị xã tổ chức buổi làm việc với Đoàn kiểm tra xác minh theo Quyết 

định số 1773/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiểm 

tra, xác minh nội dung khiếu nại của ông Trần Đình Lăng và bà Trần Thị Thinh, 

trú tại thôn Hải Hà, xã Kỳ Hà. 

Thời gian: Bắt đầu từ 15h30’, ngày 26/6/2020 (chiều thứ Sáu). 

Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Trụ sở làm việc UBND thị xã. 

Thành phần, trân trọng kính mời: 

* Ở thị xã: 

- Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND thị xã; 

- Đại diện lãnh đạo Công an thị xã; 

- Chánh Thanh tra thị xã, Trưởng và phụ trách các phòng: Tài chính - Kế 

hoạch,  Quản lý đô thị và Kinh tế, Y tế, Tài nguyên môi trường; đại diện lãnh đạo 

Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Ban tiếp công dân thị xã; 

- Các thành viên Đoàn kiểm tra, xác minh theo Quyết định số 4508/QĐ-

UBND ngày 06/12/2019 của Chủ tịch UBND thị xã;  

- Tổ trưởng Tổ kiểm tra, soát xét, thẩm tra giá trị thiệt hại do sự cố môi 

trường biển phụ trách xã Kỳ Hà (theo Quyết định số 3763/QĐ-UBND ngày 

13/9/2016 của UBND thị xã). 

 * Ở xã Kỳ Hà: 

 - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cán bộ chuyên môn liên quan; Công 

an xã; Bí thư chi bộ, Thôn trưởng thôn Hải Hà; 

- Các công dân: Ông Trần Đình Lăng và bà Trần Thị Thinh, trú tại thôn Hải 

Hà, xã Kỳ Hà (Giao UBND xã Kỳ Hà tin mời)  

 Giao Đoàn kiểm tra, xác minh theo Quyết định số 4508/QĐ-UBND ngày 

06/12/2019 của Chủ tịch UBND thị xã chuẩn bị hồ sơ liên quan; Văn phòng 

HĐND&UBND chuẩn bị các điều kiện phục vụ buổi làm việc. 

 Đề nghị các thành phần tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 

- Lưu: VT, QLĐT&KT. 

Gửi VB giấy và điện tử. 
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