
 

GIẤY MỜI LÀM VIỆC 
Đối với các  hộ tự ý lấn chiếm đất đai,  trồng cây, đào mương, trên các xứ đồng, 

theo ý kiến, kiến nghị của cử tri  
 
 

Thực hiện chương trình công tác tháng 12/2021. Ủy ban Nhân dân xã tổ chức 

làm việc với các hộ lấn chiếm đất đai gây khó khăn cho nhân dân đi lại sản xuất trên 

các tuyến đường, mương, nghĩa địa các dòng họ trên địa bàn xã 

 Thành phần mời làm việc: Trân trọng kính mời! 

 * Ở xã:  

- Thường trực Đảng ủy- Thường trực HĐND 

          - Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã (Phụ trách Lĩnh vực Kinh tế); 

- Trưởng các ban hội đồng nhân dân. 

-  Phó Chủ tịch UBMTTQ xã,  

- Trưởng Công an xã; Công chức Địa chính; Văn phòng -TK xã. 

* Ở thôn: Bí thư, Trưởng thôn Đông Sơn, Bắc Sơn, Nam Phong 

 Kính mời các hộ gia đình có liên quan. 

* Đại diện hộ gia đình có liên quan gồm:  ông  Võ Tiến Tâm,  Võ Tiến Bồn,  

Phạm Hữu Thanh,  Trần Văn Danh  ở thôn Đông Sơn;  ông Võ Tiến Cảnh ở thôn 

Bắc Sơn;  ông Nguyễn Xuân Trường ở thôn Nam Phong. 

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

 Thời gian: 01 buổi, vào hồi 13h30 phút đến 15h30 phút, ngày 10 tháng 12 

năm 2021 (Chiều thứ 6) 

- Giao Công chức Địa chính -XD chuẩn bị các tài liệu liên quan đến đất đai, 

Công chức Văn phòng –TK xã đảm bảo mọi điều kiện phục vụ buổi làm việc. 

- Đối với các hộ liên quan mang theo bản gốc, bản phô tô các loại giấy tờ, tài 

liệu liên quan tới đất đai của hộ gia đình mình nộp cho UBND xã 

Vậy trân trọng kính mời thành phần tham dự đầy đủ, đúng thời gian và đảm 

bảo quy định phòng chống dịch covid-19./../. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời làm việc, 

- Lưu:VP./. 

(Gửi văn bản giấy và điện tử) 

TM.  ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Yên 

                                                                                                     

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ PHONG 
 

Số: 57/GM-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Kỳ Phong, ngày 09 tháng 12 năm 2021 
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