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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Kỳ Anh, ngày 17 tháng 4 năm 2019 

 

GIẤY MỜI 

Họp bổ cứu công tác công nhận lại diện tích đất ở trước ngày 18/12/1980 
 
 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp bổ cứu công tác công nhận lại 

diện tích đất ở trước ngày 18/12/1980. 

Thành phần, trân trọng kính mời: 

* Ở huyện: 

- Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, 

Trưởng Ban chỉ đạo (Mời chủ trì); 

- Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 1015-QĐ/HU 

ngày 22/02/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy; 

-  Lãnh đạo và chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường. 

* Ở xã: 

- Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;  

- Công chức Địa chính- Xây dựng(02 người, đồng chí phụ trách Địa chính 

và đồng chí phụ trách Xây dựng). 

Địa điểm: Nhà văn hoá xã Kỳ Đồng. 

Thời gian: 01 buổi, từ 14h00’, ngày 20/4/2019 (Chiều Thứ Bảy) 

Phân công nhiệm vụ: 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, báo cáo; phối hợp 

với UBND xã Kỳ Đồng chuẩn bị hội trường và các điều kiện đảm bảo phục vụ 

cuộc họp; 

- UBND các xã báo cáo kết quả các nội dung đã triển khai thực hiện; các 

khó khăn, vướng mắc; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về công nhận đất ở trước 

ngày 18/12/1980 trong thời gian tiếp theo;tin mời các thành phần ở xã. 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông cử phóng viên dự và đưa tin. 

Do điều kiện thời gian phải tổ chức vào ngày nghỉ, kính mong các đại biểu 

thông cảm, tham dự đầy đủ, đúng thời gian./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

Gửi VB giấy, điện tử./. 

TL.CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 

 

Võ Xuân Bằng 
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