
 

GIẤY MỜI  

Về việc tổ chức hòa giải dân sự theo đơn kiến nghị của công dân 

 

 
 Sau khi nhận được đơn kiến nghị của công dân. Uỷ ban nhân dân xã Kỳ 

Phong tổ chức buổi hòa giải dân sự liên quan đến hồ sơ thủ tục chuyển nhượng đất 

đai giữa hộ ông Lê Đình Phiến và bà Đinh Thị Mậu. 

 Thành phần mời làm việc: Trân trọng kính mời! 

- Ở xã: Kính mời các đ/c Thường trực Đảng ủy- Thường trực HĐND - Chủ 

tịch; Phó chủ tịch UBND (phụ trách lĩnh vực đất đai) – P.Chủ tịch UBMTTQ xã - 

Công chức Tư pháp- Hộ tịch xã; Công chức Địa chính xã; Ban Công an xã; Văn 

phòng UBND xã. 

(Giao đ/c Công chức Địa chính chuẩn bị các tài liệu, số liệu có liên quan đến 

đất ở của bà Đinh Thị Mậu để giải quyết) 

- Ở thôn:  Kính mời các ông, bà có liên quan trong đơn gồm ông: Lê Đình 

Phiến; bà Đinh Thị Mậu; ông Dương Toàn Năng (thôn Đông Thịnh). 

* Lưu ý: Khi đến làm việc tại UBND xã, đề nghị các bên có liên quan mang 

theo các loại giấy tờ, tài liệu liên về mảnh đất chuyển nhượng để làm việc. 

Nội dung làm việc: Hòa giải tranh chấp dân sự có liên quan đến đất đai.  

 Địa điểm: Hội trường số 2 UBND xã Kỳ Phong . 

 Thời gian:  Vào hồi 14 giờ 00 phút chiều thứ năm ngày 16/9/2021. 

Vậy trân trọng kính mời ông (bà) đến đúng thời gian, địa điểm để làm việc. 

 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời làm việc; 

- Lưu VT. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

             Kỳ Phong, ngày 15 tháng 9 năm 2021 
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