
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THƯỜNG XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /GM-UBND Thường Xuân, ngày     tháng 3 năm 2023 
 

GIẤY MỜI  
Tham dự tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện 

 

Ngày 28/02/2023, Chủ tịch UBND huyện nhận được đơn của bà Phạm 

Thị Thảo, thường trú tại khu phố 02 thị trấn Thường Xuân, huyện Thường 

Xuân. Để có cơ sở trả lời đơn của công dân, Ban tiếp công dân huyện tổ chức 

buổi tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện. Cụ thể như sau: 

1. Thành phần  

* Cấp huyện mời: 

- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Ban tiếp Công dân huyện. 

* Cấp xã mời: 

- Đại điện Lãnh đạo UBND thị trấn Thường Xuân; 

- Công chức địa chính UBND thị trấn Thường Xuân. 

* Công dân mời: 

- Bà Phạm Thị Thảo, thường trú tại khu phố 02 thị trấn Thường Xuân, 

huyện Thường Xuân. 

Lưu ý: Giao cho UBND thị trấn thông báo đến công dân Phạm Thị Thảo 
thường trú tại khu phố 02 thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân  

2. Thời gian: Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 10/3/2023 (thứ Sáu). 

3. Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân huyện Thường Xuân. 

* Lưu ý:  

- Giao cho UBND thị trấn mời công dân Phạm Thị Thảo thường trú tại khu 
phố 02 thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân đến tham dự hội nghị tiếp dân. 

- Giao UBND thị trấn Thường Xuân, phòng Tài nguyên và Môi trường 
chuẩn bị báo cáo, tài liệu có liên quan để phục vụ tiếp công dân. 

Nhận được giấy mời này, đề nghị các đồng chí tham dự đúng thành phần 

và thời gian quy định./. 

Nơi nhận:                                                               

- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT, VP. 

 TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Nguyễn Mai Trung 
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