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      Số:        /GM-UBND                         Dầu Tiếng, ngày       tháng      năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Tham dự Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND huyện 

 với nhân dân năm 2020 

Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-HU ngày 01/6/2020 của Huyện ủy Dầu Tiếng 

về việc tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND huyện với nhân 

dân trên địa bàn huyện Dầu Tiếng năm 2020, UBND huyện Dầu Tiếng phối hợp với 

Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND 

huyện với nhân dân trên địa bàn huyện Dầu Tiếng với thành phần, nội dung, thời 

gian và địa điểm như sau: 

1. Thành phần 

* Cấp huyện: 

- Ban Thường vụ Huyện ủy;  

- Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; 

- Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND – UBND; 

- Trưởng, Phó Trưởng các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý Đô thị.  

- Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Thanh tra huyện, Phòng 

Văn hóa – Thông tin, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao và Truyền thanh huyện. 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện. 

- Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường. 

* Cấp xã:  

+ Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam; 

+ Công chức địa chính, giao thông; 

+ Đại diện các hộ dân có ý kiến (Đề nghị UBND các xã, thị trấn mời: 10 hộ 

dân/xã, thị trấn Dầu Tiếng 50 hộ dân). 

2. Nội dung: Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND huyện với 

nhân dân liên quan đến các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và việc triển khai thực 

hiện Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Bình 

Dương. 

3. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 02/12/2020 (Thứ Tư). 

4. Địa điểm: Hội trường huyện Dầu Tiếng. 

Do tính chất quan trọng của Hội nghị; đề nghị các đồng chí tham dự đúng thời 

gian và địa điểm nêu trên để Hội nghị thành công và đạt kết quả cao./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, PCTKT; 

- LĐVP, CV; 

- Lưu: VT, pdf.         

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                   CHỦ TỊCH 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


