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GIẤY MỜI HỌP 

  

 Ủy ban nhân nhân dân huyện tổ chức cuộc họp để thống nhất phương án 

xử lý đất của ông Nguyễn Tiến Tùng, thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ 

Anh ảnh hưởng do thực hiện công tác giải phòng mặt bằng thi công dự án 

Đường trục chính vào Trung tâm đô thị mới Kỳ Đồng.   

 Thành phần, trân trọng kính mời: 

* Ở tỉnh: 

- Đại diện Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 1, Thanh tra tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường; 

* Ở huyện: 

- Đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện (Mời chủ trì); 

- Tổ trưởng và thành viên Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 2561/QĐ-

UBND của UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ có liên quan của Hội đồng Bồi thường - Hỗ 

trợ - Tái định cư huyện; 

* Ở xã Kỳ Đồng: 

- Chủ tịch UBND, công chức Địa chính xã; 

Thời gian: 01 buổi, 15giờ00' ngày 6/7/2018 (Chiều Thứ Sáu). 

Địa điểm: Tại Phòng họp số 2, Nhà làm việc UBND huyện. 

 Giao Đoàn thanh tra chuẩn bị Dự thảo báo cáo thanh tra việc cấp giấy 

chứng nhận QSD đất cho ông Nguyễn Tiến Tùng và các tài liệu có liên quan 

trình tại cuộc họp.  

 Kính đề nghị các đại biểu tham gia đầy đủ, đúng thời gian./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để b/c); 

- Văn phòng HĐND - UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

- Gửi văn bản điện tử./. 

 

TL.CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG  

  

 

(Đã ký) 

 

 

Võ Tá Cương 
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