
 

GIẤY MỜI LÀM VIỆC 
Tổ chức cuộc hòa giải liên quan đến tranh chấp đất đai  

 
 

Thực hiện chương trình công tác tháng 03/2022. Ủy ban Nhân dân xã tổ chức 

hội nghị hòa giải liên quan đến tranh chấp đất đai, tranh chấp dân sự giữa các hộ có 

liên quan (Ông Trần Văn Tiến, ông Nguyễn Tiến Thành). 

 Thành phần mời làm việc: Trân trọng kính mời! 

 Ở xã:  Thường trực HĐND - Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND xã; Phó chủ 

tịch UBMTTQ xã. 

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

xã; Văn phòng UBND xã. 

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

quan đến hiện trường đất đang tranh chấp để giải quyết) 

Ở thôn: Đồng chí Bí thư chi bộ, đ/c Trưởng thôn Tuần Tượng 

 Kính mời ông Trần Văn Tiến ; ông: Nguyễn Tiến Thành (Thôn Tuần Tượng); 

* 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 quan đến mảnh đất hiện đang tranh chấp để làm 

việc. 

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

 Thời gian: Vào hồi 07 h30 phút, ngày 03 tháng 3 năm 2022 (sáng thứ năm) 

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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             Kỳ Phong, ngày 02 tháng 03 năm 2022 


		ubkyphong.ka@hatinh.gov.vn
	2022-03-02T15:55:16+0700


		ubkyphong.ka@hatinh.gov.vn
	2022-03-02T15:56:29+0700




