
 

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

 
 

Thực hiện chương trình công tác tháng 5/2022. Ủy ban Nhân dân xã tổ chức 

buổi hòa giải liên quan đến tranh chấp đất đai giữa các bên có liên quan gồm: ông 

Phan Nhân Sinh (Bị đơn); ông: Phùng Bá Việt và ông Võ Trọng Chiến (Nguyên 

đơn). 

 Thành phần mời làm việc: Trân trọng kính mời! 

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

UBMTTQ xã. 

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã; Công chức Địa chính 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 hồ sơ đất của 3 hộ nói trên để giải quyết) 

Ở thôn: Đồng chí Bí thư thôn, đ/c Trưởng thôn Tân Phong 

 Kính mời ông Phan Nhân Sinh (Thôn Tân Phong); ông Phùng Bá Việt           

( Phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An), ông Võ Trọng Chiến (Xã Nghi 

Công Nam, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). 

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

theo các loại giấy tờ, tài liệu (nếu có) để làm việc. 

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

Thời gian: Vào hồi 15 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 5 năm 2022 (chiều thứ 6) 

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./. 

T.M  ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Võ Tiến Sửu 

                                                                                                     

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ PHONG 
 

Số: 40- GM/UBND 

                                

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

 
 

             Kỳ Phong, ngày 25 tháng 5 năm 2022 


		ubkyphong.ka@hatinh.gov.vn
	2022-05-25T15:38:36+0700


		ubkyphong.ka@hatinh.gov.vn
	2022-05-25T15:40:06+0700




