
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ PHONG 

 

Số:       /GM - UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

Kỳ Phong, ngày 13  tháng 9 năm 2022 

 

 

GIẤY MỜI 

Lấy ý kiến ( lần 2) về  phương án điều chỉnh Quy hoạch khu dân cư 

Cựa Xã -  Xã Kỳ Phong 

 

   

KÝnh gửi: ………………..…………………................................... 

Thực hiện quy hoạch khu dân cư vùng Cựa Xã ngày 15/10/2004 và điều 

chỉnh quy hoạch tại Quyết định số 2425/QĐ - UBND ngày 26/10/2012 của UBND 

huyện Kỳ Anh nhưng trong quá trình triển khai thực hiện QH gặp nhiều vướng 

mắc. Nay UBND xã Kỳ Phong tổ chức họp lấy ý lần 2 về phương án  điều chỉnh 

Quy hoạch khu dân cư Cựa Xã -  Xã Kỳ Phong 

 Thành phần: Trân trọng kính mời 

   *  Ở xã:   

    - Đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ xã, Trưởng các đoàn thể; 

    - Chủ tịch, PCT - UBND, Công chức Tài chính- Kế toán,  Địa chính xã; 

       * Ở thôn: Bí thư, Trưởng thôn Tuần Tượng 

       * Các hộ dân có đất, nhà ở, tài sản nằm trong vùng Quy hoạch dân cư Vùng 

Cựa Xã, thôn Tuần Tượng 

 * Đại diện đơn vị tư vấn quy hoạch 

         Thời gian: Vào lúc 14 giờ 15 phút,  ngày 16 tháng  9 năm 2022 (Chiều thứ 6)  

 Địa điểm: Tại Hội trường lớn UBND xã Kỳ Phong 

Giao Công chức Địa chính chuẩn bị nội sung liên quan, Văn phòng –TK  xã 

chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ cuộc họp. 

        Vậy UBND xã kính mời  ông (bà) sắp xếp ®Õn ®óng thêi gian, địa điểm theo 

quy ®Þnh./.    

 

   Nơi nhận: 
      - Như kính gửi; 

      - Lưu: VP./. 

( Gửi văn bản giấy và điện tử) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Yên 
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