Người ký: Ủy ban Nhân dân huyện Ba Chẽ
Email: ubndbc@quangninh.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Quảng Ninh
Thời gian ký: 17.07.2020 14:33:59 +07:00

U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA YIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
HUYEN BA CHE
S& 153/GM-UBND

Ba CM, ngày 17 tháng 7 näm 2020
GIAY Mfl

TJBND huyn huyn trãn trpng kiiih m?ii các dai biu tham dir Hi nghj So
kêt Chuong trmnh MTQG xay dirng nông thôn mOi vâ Chuong trmnh OCOP 6
tháng dâu närn, triên khai nhim vi 6 tháng cuôi näm 2020 qua HOi nghj truyên
hInh trc tuyên vi diem câu tinh, C%i the nhu sau:
1. Thbi gian: Tir 14h30' ngày 2 1/7/2020 (Thu 3).
2. Ni dung: Dánh giá k& qua thrc hin Chucing trinh MTQG xây drng
nông thôn mcci và Chucing trinh OCOP 6 tháng dâu 11am, triên khai nhim vii 6
tháng cuôi nàm 2020.
3. Da dim: Phàng h9p thng 3, Trii sâ HDND&UBND huyn.
4. Thành phn môi:
a) KInh mài:
- Các Dic Thung trirc Huyn üy, HDND, UBND huyn (co giô'ym&i riêng,);
- B/c Dinh N V, Phó Chü tjch UBND huyn (m&i dr và chü frI dim cu huyn).
b) Thành phn d hQp:
Thành viên Ban Chi dao các Chuong trinh MTQG và Chuong trinh OCOP huyn
Ba Chê (theo Quyêtd/nh so 1823/QD-UBND ngày 30/8/2017 ci'ta UBND huyn Ba
ChJvà Quyêt djnh so 655/QD-UBND ngày 16/8/2019 cüa Huyn Ba
5. Uy ban nhân dan huyn giao:
- Phông Nông nghip&PTNT huyn chü trl, phi hçp vài phông Kinh t và
Ha tang nghiên ci'ru tham mixu chuân bj kiên tham gia cüa huyn; tiêp nhn tài
1iu lien quan phiic vi Hi ngh.
- Van phông HDND và UBND huyn chu.n bj phóng hçp, các diu kin k&
nôi tnrc tuyen lien thông gita diem câu tinh vói huyn. Don dôc các co quan thrc
hin ni dung duqc giao phic vii HOi nghj.
UBND huyn trân trçng kInh mi các dai biu tâi d Hi ngh dung th?ñ
gian và thành phân./.
No'inhn:
- Nlnr thành phân mYi;
- CT, cAc PCT UBND huyn;
- VO, Vi, V2, CV-NVVP (T/h);
- Ltru: VT.
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