
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TỨ KỲ

Số:          /TB-UBND

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

Tứ Kỳ, ngày        tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc hoãn buổi làm việc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ cho 27 

hộ gia đình, cá nhân (thuộc diện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc) khi Nhà 
nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư mới 

thị trấn Tứ Kỳ

Ngày 19/9/2022, UBND huyện Tứ Kỳ đã ban hành giấy mời số 234/GM-
UBND tổ chức buổi làm việc để thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ cho 27 
hộ gia đình, cá nhân (thuộc diện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc) khi Nhà nước 
thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư mới thị trấn Tứ Kỳ, huyện 
Tứ Kỳ, vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 23/9/2022. 

Tuy nhiên, Lãnh đạo UBND huyện có cuộc họp đột xuất, nên cuộc họp 
theo lịch trên tạm hoãn. Thời gian tổ chức buổi làm việc sẽ có thông báo lịch cụ 
thể sau.

Chủ tịch UBND huyện trân trọng thông báo, để các đại biểu trong thành 
phần dự buổi làm việc được biết./.
Nơi nhận:
- Như thành phần giấy mời số 234/GM-UBND 
ngày 19/9/2022;                               
- Lưu: VT.
                                                              

TL. CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thị Thanh
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