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GIẤY MỜI 

 

 Căn cứ Điều 39 Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011 của Chính phủ. Quá trình 

xác minh, xem xét đơn của bà Lê Thị Kim Dung nhận thấy kết quả xác minh và 

yêu cầu của người khiếu nại còn khác nhau. Để có cơ sở xem xét, giải quyết khiếu 

nại theo quy định của pháp luật, ngày 01/4/2020, Chủ tịch UBND huyện ban hành 

Giấy mời số 75/GM-UBND về việc tổ chức đối thoại để làm rõ nội dung đơn khiếu 

nại của bà Lê Thị Kim Dung, viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 06/4/2020. 

Tuy nhiên, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-

19, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Thông báo số 100/TB-UBND ngày 

03/4/20120 về việc hoãn thời gian tổ chức đối thoại giải quyết đơn khiếu nại của 

bà Lê Thị Kim Dung.  

Để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định, Chủ tịch UBND huyện tổ chức 

đối thoại giữa người giải quyết khiếu nại, người khiếu nại, người bị khiếu nại và 

các cơ quan có liên quan như sau: 

1. Thành phần mời: 

- Chủ tịch UBND huyện (Người giải quyết khiếu nại). 

- Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Thanh tra huyện;  

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện;  

- Đại diện Lãnh đạo Giáo dục và Đào tạo huyện;  

- Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; 

- Tổ xác minh nội dung khiếu nại; 

- Trưởng ban Tiếp công dân huyện; 

- Bà Lê Thị Kim Dung, viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên.  

2. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 08/5/2020. 

- Địa điểm: Phòng họp số 1, Trụ sở UBND huyện Cao Lộc. 

3. Nội dung đối thoại, trình tự đối thoại: 

* Nội dung đối thoại: Đối thoại làm rõ các nội dung Đơn khiếu nại của bà 

Lê Thị Kim Dung khiếu nại Quyết định số 18/QĐ-GDNN-GDTX ngày 14/01/2020 

của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cao Lộc về 
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việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Kim Dung, giáo viên Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện. Trong đó, đề nghị xem xét lại kết 

quả đánh giá, xếp loại viên chức và chuẩn đạo đức nghề nghiệp của bà Lê Thị Kim 

Dung năm học 2018 - 2019. 

* Trình tự đối thoại: 

- Đại diện Phòng Nội vụ huyện trình bày kết quả xác minh đơn khiếu nại. 

- Người khiếu nại trình bày ý kiến, nêu các căn cứ, bằng chứng chứng minh 

việc khiếu nại.   

- Đại diện Thanh tra huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban tiếp công dân, 

các cơ quan liên quan tham gia ý kiến về nội dung khiếu nại, kết quả xác minh nội 

dung khiếu nại. 

 - Chủ tịch UBND huyện kết luận về nội dung đối thoại. 

Đề nghị các thành phần mời và bà Lê Thị Kim Dung đến làm việc theo thời 

gian, địa điểm trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT+ HS. 
 

CHỦ TỊCH 
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