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 GIẤY MỜI 

Dự đối thoại với các công dân tại thôn Bản Chuông, xã Đình Lập, 

 huyện Đình Lập liên quan đến dự án trồng rừng do Công ty  

TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập thực hiện  

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn 

số 1621/VP-BTCD ngày 26/4/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tổ chức 

đối thoại với các công dân thôn Bản Chuông, xã Đình Lập. 

UBND huyện tổ chức buổi đối thoại với các công dân tại thôn Bản 

Chuông, xã Đình Lập, huyện Đình Lập liên quan đến dự án trồng rừng do Công 

ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập thực hiện để làm rõ các nội dung liên 

quan đến đề nghị của công dân, cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

- Đại diện Thường trực HĐND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ủy ban MTTQVN huyện; Ủy ban Kiểm 

tra Huyện ủy; Ban Dân vận; Hạt Kiểm lâm, Công an, Hội Liên hiệp phụ nữ 

huyện, Thanh tra, Ban Tiếp công dân, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; 

- Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập; 

- Đại diện lãnh đạo xã: Đảng ủy, HĐND, UBND, Công an, Hội Liên hiệp 

phụ nữ, Ủy ban MTTQVN xã và các thành phần liên quan do xã mời; 

- Đại diện thôn Bản Chuông, xã Đình Lập: Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ, 

trưởng Ban Mặt trận thôn. 

- Các hộ dân thôn Bản Chuông, xã Đình Lập có đơn đề nghị, các hộ dân 

cử 05 người đại diện bằng văn bản cử người đại diện (Đề nghị UBND xã mời và 

hướng dẫn các hộ dân cử người đại diện đối thoại); 

2. Nội dung đối thoại: 

- Nội dung 1: Thông báo Kết quả xác minh các nội dung phản ánh, kiến 

nghị của công dân và hướng dẫn công dân theo quy định của pháp luật. 

- Nội dung 2: Làm rõ việc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp vận chuyển 

gỗ và việc thỏa thuận bồi thường số tiền 30.000.000 đồng của Công ty TNHH 

MTV Lâm nghiệp Đình Lập với các hộ dân thôn Bản Chuông, xã Đình Lập.  



- Nội dung 3: Làm rõ việc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp trồng cây 

Bạch đàn đỏ và san ủi, cào đất làm ảnh hưởng đến nguồn nước của thôn. 

3. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 28/5/2019; 

- Địa điểm: Trụ sở UBND xã Đình Lập. 

4. Chuẩn bị: 

Đề nghị các đơn vị được phân công, giao nhiệm vụ chủ động chuẩn bị đầy 

đủ hồ sơ, tài liệu kiểm chứng theo phân công của UBND huyện tại Chương trình 

số 497/CTr-UBND ngày 15/5/2019 của UBND huyện Đình Lập, Chương trình 

thực hiện tổ chức đối thoại với các công dân tại thôn Bản Chuông, xã Đình Lập, 

huyện Đình Lập liên quan đến dự án trồng rừng do Công ty TNHH MTV Lâm 

nghiệp Đình Lập thực hiện. 

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời/. 

 
 

 

Nơi nhận:  
- Như thành phần; 

- VP HĐND và UBND huyện;  

- Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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