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

                   Tứ Kỳ, ngày     tháng 5 năm 2022

GIẤY MỜI HỌP
Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ cho 20 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

Kính gửi: ..................................................................

UBND huyện tổ chức buổi làm việc để thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ cho 
20 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, cụ thể như sau: 

1. Thành phần mời:
* Ở huyện:
- Lãnh đạo UBND huyện - chủ trì;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Hội đồng GPMB thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư mới thị trấn Tứ Kỳ, huyện 

Tứ Kỳ.
- Tổ công tác giúp việc Hội đồng GPMB thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư mới 

thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ
- Trưởng các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và Kế hoạch, Kinh tế và 

Hạ tầng; Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thanh tra, Tư Pháp, Đài phát thanh.
* Ở thị trấn Tứ Kỳ:
- Chủ tịch UBND;
- Chủ tịch UB MTTQ thị trấn;
- Trưởng Công an thị trấn;
- Công chức Địa chính - Xây dựng, Địa chính - Giao thông - Thủy lợi;
* Ở khu dân cư An Nhân Tây:
- Bí thư chi bộ, Trưởng khu, phó Trưởng khu, đại diện người có đất thu hồi;
- Trưởng ban công tác Mặt trận Tổ Quốc khu;
* Đại diện công ty Newland
2. Địa điểm: Phòng họp gác 3, nhà làm việc UBND huyện.
3. Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 5 năm 2022.
Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng giờ.
* Ghi chú:- Giao Tổ công tác chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để phục vụ cuộc họp.
                - Giao UBND thị trấn báo mời thành phần của địa phương.

Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Lưu: HĐGPMB.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Văn Soái
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