
 

 

GIẤY MỜI  

Họp các hộ dân bị ảnh hưởng phải giải phóng mặt bằng dự án  

đường Cao tốc Bắc – Nam đi qua địa bàn xã 

 
 

Ủy ban Nhân dân xã phối hợp với Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng 

tổ chức hội nghị truyên truyền, triển khai công tác kiểm đếm, đền bù tài sản đối với 

những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn xã. 

 Thành phần mời làm việc: Trân trọng kính mời! 

+ Ở huyện: Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; HĐBT GPMB dự án cao tốc 

Bắc - Nam; Phòng Tài nguyên & môi trường huyện (Mời chủ trì) 

+ Ở xã: Thường trực Đảng ủy - HĐND xã - UB MTTQ xã; Lãnh đạo UBND 

xã; Trưởng các tổ chức khối đoàn thể; Trưởng Công an; Chỉ huy trưởng BCH Quân 

sự xã; Công chức Địa chính - xây dựng; Tư Pháp - Hộ tịch; Văn phòng UBND xã. 

+  Ở thôn: - Bí thư, thôn trưởng; Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Hà 

Phong 

- Các hộ dân bị ảnh hưởng phải giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường cao 

tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn xã. (Đề nghị đồng chí thôn trưởng thông báo và tin 

mời các hộ dân, UBND xã không có giấy mời riêng) 

Địa điểm: Hội trường lớn  xã Kỳ Phong 

 Thời gian: Vào hồi 14h00 phút, ngày 31 tháng 5 năm 2022 (Chiều thứ 3) 

Vậy trân trọng kính mời quý vị đại biểu và các thành phần tham dự đúng thời 

gian, địa điểm./. 
 

Nơi nhận: 

- Như thành phần; 

- Lưu VT./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ PHONG 
 

Số: 43- GM/UBND 

                                

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

 
 

             Kỳ Phong, ngày 30 tháng 5 năm 2022 
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