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CONG HOA xA HQI CII(J NGIIIA VIfl NAM 
Doe lap - Tir do - Hanh phüc  

Cdm Xuyên, ngày tháng 3 nãm 2020 S6: 

GIAY MOI 

US' ban nhân dan huyn t chüc phiên tip cong dan djnh ks'  lAn thu thAt tfong 
tháng 3 nàm 2020 cüa Lath do huyn d giâi quyt nh&ng kin nghj cüa cOng dan. 

Thành phn, kInh mèi: 
+Ohuyen: 
- DEng chI Phm Dàng NII4t - Chü tjch US'  ban than dan huyn; 

- Dng cbS D.ng HOu NM — Chánh Thanh tra huyn; 

- Dai din Lânh dao  Cong an huyn; 
- Tru&ng phông cac phbng Tu pháp, TM nguyen — môi tru&ng; 

- Chánh Van phOng HDND-UBND huyn; 
- Các ding chI thãnh viên Ban tiEp cOng dan (tai QE) s6 4879/QD-UBND ngày 

19/11/2019 cüa UBND huyn) 
- Trung tam Van hóa — Truyn thông. 

+OxaCmThjnh: 
- Dng chI Chü tjch UBND và COng chüc phi trách TNMT 

- Ong Hoãng Xuãn L, thôn TiEn Th&ng. (Mià UBND xd tin, mài ho) 

(BE nghj ding chI Chá tjch UBNJ) các xii, 114 iran Sn Igi chü d3ng sp xe'p cong 

vi?c dl khi có cOng dan thu xii minh dIn Try sfr TCD huyçmn sJ dwçxc mlxi ilium gia 

dip càng Linh dgo huyn,). 

* Th&i gian: Vào hÔi 7h30 ngày 05/3 /2020 (Thu 5) 

* Pta dim: Try s& Tip cong dan djnh k$'; 

sé nhà 153 duông Ha Huy Tip, thj trAn dm Xuyên (d9c QL1A). 
D& nghj phOng TNIMT soát xét 1i nhftng vy vic thn dçng, nhftng khó khãn 

vuâng mAc trong qua trinh giâi quyt, báo cáo và xin ' kin chi 4o tai  bu& tip cong 

dancuaLanhdaohuyen. 
COng an huyn, Thanh tra huyn mc trang phc ngãnh theo quy djnh. 

Nhn dirge GiAy mM, d nghj các ding chI sAp 4 d? bui tip cOng dan dung 

th&i gian quy djnh./. 
Noi nhçin: 
- Nhu thãnh phk maci; 
- UBND các xä, thi tr&i (áé thông tin); 

- Trung tam UtKHKT; 
- Luu: VT. 
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