ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 91 /GM-UBND

Long An, ngày 21 tháng 02 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (tháng 02/2020)
Kính gửi:
- UBMTTQ tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh;
- Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài chính; Sở Tư pháp;
- Cục Thuế tỉnh;
- Hội Nông dân tỉnh;
- UBND huyện Châu Thành, Cần Giuộc, Bến Lức
và thành phố Tân An.
UBND tỉnh kính mời lãnh đạo các Sở, Ban ngành nêu trên, UBND huyện
Châu Thành, Cần Giuộc, Bến Lức và thành phố Tân An tham dự buổi tiếp công
dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
Chủ trì: Ông Trần Văn Cần - Chủ tịch UBND tỉnh.
Thời gian: Lúc 07 giờ 30 phút; ngày 26/02/2020 (thứ Tư).
Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; số 02C, đường Nguyễn Cửu Vân,
phường 4, thành phố Tân An.
Nội dung:
1. Tiếp, giải quyết khiếu nại trường hợp của ông Nguyễn Văn Phụng, đại
diện Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp và đô thị Long An.
Giao Sở Tài chính chuẩn bị nội dung tại liệu báo cáo tại cuộc họp và mời ông
Nguyễn Văn Phụng, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp
và đô thị Long An tham dự.
2. Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả xác minh nội dung đơn tố cáo của công dân
đối với ông Nguyễn Văn Thình, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành theo Quyết
định số 5024/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Giao Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu và báo cáo tại cuộc họp.
3. Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả xác minh nội dung đơn tố cáo của công dân
đối với ông Nguyễn Tuấn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc theo Quyết
định số 221/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả rà soát lại Quyết định số 4149/QĐ-UB ngày
11/10/2004 của UBND tỉnh về việc giải quyết tranh chấp đất giữa bà Nguyễn Thị
Hảo với ông Phạm Long Thạnh; đất tọa lạc tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An.
Giao Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu và báo cáo tại cuộc họp.
5. Công an tỉnh báo cáo đề xuất giải quyết tình hình tại dự án Cụm công
nghiệp Nhựt Chánh 2, Bến Lức.
Giao Công an tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu và báo cáo tại cuộc họp.
6. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi
trường, Thanh tra tỉnh xin ý kiến về trình tự giải quyết tranh chấp đất đai trên địa
bàn tỉnh.
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tại cuộc họp.
7. Công bố quyết định thu lý giải quyết khiếu nại của ông Vũ Nguyễn Thảo
được ông Nguyễn Văn Cữu ủy quyền (huyện Đức Hòa)
Giao Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu và báo cáo tại cuộc họp.
Yêu cầu các đồng chí tham dự đầy đủ, đúng thành phần./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT.UBND tỉnh ;
- Báo LA, Đài PTTH tỉnh;
- Ban NCTCD tỉnh;
- Lưu: VT.
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