
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỘC BÌNH 

 
Số:         /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          
Lộc Bình,  ngày    tháng 6 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Họp xem xét, giải quyết khiếu nại  

Thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND huyện giao các cơ quan chuyên 

môn tham mưu giải quyết khiếu nại của công dân. UBND huyện Lộc Bình tổ 

chức cuộc họp, cụ thể như sau: 

I. THÀNH PHẦN 

1. Lãnh đạo UBND huyện. 

2. Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Thanh tra huyện. 

3. Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi 

trường, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm phát triển quỹ 

đất, Ban tiếp công dân huyện.  

II. NỘI DUNG  

1. Vụ việc bà Lành Thị Lan khiếu nại Quyết định số 5502/QĐ-UBND 

ngày 06/11/2019 của UBND huyện Lộc Bình về việc phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ gia đình ông Dương Văn Thượng, thường 

trú tại khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình có đất đai, tài sản tại xã Tam Gia bị ảnh 

hưởng bởi dự án: Di dân lập bản mới giáp biên Nà Khoang, xã Tam Gia, huyện 

Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.  

Thời gian bắt đầu từ 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 6 năm 2020. 

Mời đại diện lãnh đạo và công chức địa chính Ủy ban nhân dân xã Tam 

Gia tham dự.  

2. Vụ việc ông Lộc Văn Chiêm khiếu nại Quyết định số 4678/QĐ-UBND 

ngày 02/12/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất đai, tài sản trên đất tại xã 

Sàn Viên bị ảnh hưởng bởi dự án Mở rộng khai trường sản xuất và bãi đổ thải 

giai đoạn I-Công ty than Na Dương.  

Thời gian bắt đầu từ 15 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2020. 

Mời các đơn vị: Đại diện lãnh đạo và công chức địa chính UBND xã Sàn 

Viên, đại diện Công ty than Na Dương tham dự.  

III. ĐỊA ĐIỂM: Tại trụ sở ban tiếp công dân huyện Lộc bình. 

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

1. Giao Thanh tra huyện chuẩn bị Báo cáo và hồ sơ, tài liệu liên quan gửi 

cho các thành phần họp kèm theo giấy mời. 
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2. Các đơn vị tham gia chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và cho ý kiến đối với các 

nội dung thuộc phạm vi quản lý của đơn vị liên quan đến nội dung vụ việc. 

3. Văn phòng HĐND&UBND huyện bố trí địa điểm họp và các điều kiện 

cần thiết khác. 

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị cử đúng thành phần tham dự theo thời gian 

và địa điểm nêu trên./. 

 
 TL.CHỦ TỊCH 

KT CHÁNH VĂN PHÒNG 
Nơi nhận:      
- Như thành phần tham dự; 

- UBND xã Tam Gia; 

- UBND xã Sàn Viên; 

- Công ty than Na Dương; 

- Lưu: VT.                                                                                           

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Triệu Thanh Hùng 
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