
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 

 

Số:  79 /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Kỳ Anh, ngày 28 tháng 3 năm 2019 

 

GIẤY MỜI 

Họp nghe rà soát xử lý đơn thư và triển khai một số nội dung  

liên quan đến công tác GPMB Dự án công trình hồ chứa nước Rào Trổ 

 
 

 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp rà soát kết quả xử lý đơn thư, khiếu 

nại và triển khai một số nội dung lên quan đến công tác GPMB Dự án công trình hồ 

chứa nước Rào Trổ. 

Thành phần, trân trọng kính mời: 

- Đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện (Mời chủ trì). 

- Lãnh đạo và thành viên Hội đồng BT, HT, TĐC Dự án Cấp nước cho Khu 

Kinh tế Vũng Áng theo Quyết định số 3699/QĐ-UBND ngày 03/7/2017. 

- Tổ công tác xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị Dự án Hệ 

thống cấp nước cho khu kinh tế Vũng Áng theo Quyết định số 466/QĐ-UBND 

ngày 22/02/2019 của UBND huyện. 

Thời gian: Bắt đầu từ 14h00’ ngày 29/3/2019 (Chiều Thứ Sáu). 

Địa điểm: Tại Phòng họp số 1, Nhà làm việc UBND huyện. 

- Giao Hội đồng BT, HT, TĐC GPMB Dự án cấp nước Khu Kinh tế Vũng Áng 

chuẩn bị nội dung báo cáo kết quả xử lý các kiến nghị của công dân xã Kỳ Tây, Kỳ 

Thượng; kế hoạch thực hiện GPMB dự án trong thời gian tới; chuẩn bị các điều kiện 

đảm bảo cuộc họp.  

- Tổ Công tác xử lý đơn thư báo cáo kết quả kiểm kê bồi thường, hỗ trợ các hộ 

dân bị ảnh hưởng; quá trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết các khiếu nại, kiến nghị phản 

ánh của công dân liên quan đến vụ việc. 

 Đề nghị các đồng chí tham dự đầy đủ, đúng thời gian./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT. 

- Gửi văn bản điện tử./. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
 

 
 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Cẩm Linh 
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