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GIẤY MỜI 
Tiếp dân định kỳ ngày 09/3/2023 

 
Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013 và quy chế tiếp công dân, Chủ tịch 

UBND xã tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ 5 hàng tuần.  

* Nội dung: Triển khai, kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông 

nghiệp cho các hộ còn thiếu, sai sót trên địa bàn thôn Sơn Tây, xã Kỳ Thọ. 

* Thành phần: Trân trọng kính mời: 

+ Ở xã: 

- Đồng chí Hồ Văn Hiển, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã (Mời chủ trì); 

- Các đồng chí công chức: Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính - Xây dựng, Văn phòng 

- Thống kê,  Văn hóa - Xã hội; 

- Chủ tịch UBMTTQ, trưởng các đoàn thể và các thành phần liên quan. 

+ Ở thôn:   

- Đồng chí thôn Trưởng thôn Sơn Tây 

- Các hộ còn tồn đọng chưa làm hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận đất sản xuất 

nông nghiệp trên địa bàn thôn Sơn Tây.  

* Thời gian: Từ 08 giờ 00', ngày 09/3/2023  (Thứ Năm) 

* Địa điểm: Tại phòng Tiếp công dân tầng 2 dãy nhà khối Mặt trận xã Kỳ Thọ 

* Phân công nhiệm vụ: Cán bộ Tiếp công dân xã chuẩn bị các văn bản có liên 

quan và điều kiện phục vụ phiên tiếp dân; Cán bộ truyền thanh cơ sở thông báo rộng 

rãi để người dân được biết và tham dự. 

Đề nghị các thành phần sắp xếp công việc, tham gia tiếp dân định kỳ cùng đồng 

chí Chủ tịch UBND xã đầy đủ, đúng thời gian quy định./. 
 

- Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- TT Đảng ủy - HĐND xã; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ UBND xã; 

- Thôn trưởng 6 thôn; 

- Lưu: VP HĐND - UBND xã. 
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