
 

 

GIẤY MỜI 
Hội nghị lấy ý kiến điều chỉnh Quy hoạch chung  

toàn xã giai đoạn đến năm 2030 

 
 

 Thực hiện Văn bản số 329/UBND-KT&HT ngày 14/3/2022 của UBND 

huyện, UBND xã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến điều chỉnh Quy hoạch chung xã giai 

đoạn đến năm 2030 và triển khai công tác thu thuế quỵ năm 2022 với nội dung 

như sau: 

Thành phần: Trân trọng kính mời! 

* Ở xã:  Thường trực Đảng ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND, UBMTTQ, 

Trưởng, phó ban ngành đoàn thể, Ban công an, Quân sự và toàn thể cán bộ, công 

chức, người hợp đồng lao động cấp xã. 

* Ở các đơn vị:  Hiệu trưởng trường Mầm Non, Tiểu học, Trung học cơ sở 

Phong Bắc, Trưởng trạm y tế xã. 

* Ở thôn: Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác 

Mặt trận thôn 

 * Đơn vị tư vấn: Đại diện Công ty TNHH Xây dựng và TMDV Tiến Hòa 

 Địa điểm: Hội trường lớn UBND xã Kỳ Phong . 

 Thời gian: 01 buổi,vào hồi 14giờ00phút, ngày 13 tháng 6 năm 2022 

(Chiều thứ 2) 

 * Giao nhiệm vụ: 

 - Giao Công chức Văn phòng –TK xã đảm bảo mọi điều kiện phục vụ hội 

nghị 

 - Nhờ đ/c Bí thư chi bộ tin mời đ/c PBT chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt 

trận thôn vì không có giấy mời riêng 

Kính mời  các thành phần gia đầy đủ, đúng thời gian gian quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời, 

- Lưu:VP./. 

(Gửi văn bản giấy và điện tử) 

 

 

TM.  ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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Nguyễn Văn Yên 

                                                                                                     

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ PHONG 
 

Số: 49/GM-UBND 

 

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

 
 

Kỳ Phong, ngày 10 tháng 6 năm 2022 
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