SAO Y; UBND Huyện Ba Chẽ; 29/9/2021

UY BAN NHAN DAN
HUYN BA CHE

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc Lp - Tn' do - Hanh phñc

S: 240/GM-UBND

Ba Che, ngày 29 tháng 9 nàm 2021
GIAY ME

Can cü Giy mi s 81 5TLTBND-MIH ngày 28/9/2021 cüa UBND tinh.
Thüa 1th Uy ban nhân dan huyn, Van phông HDND và UBND huyn trân
tr9ng kInh mñ các dai biu tham dr cuc hçp tnrc tuyn cüa UBND tinh do dng
chI Nguyn Ti.thng VAn, Chü tjch UBND tinh chü tn, ci th nhu sau:
1. Ni dung:
- Tu' 14h - 15h30. Nghe báo cáo v vic rà soát thirc hin quy hoch, d.0 ti.r
xây H thông Ci:ra hang xäng dâu trên dja bàn tinh.
- Tu' 15h30: Nghe báo cáo tng th tInh hInh quãn 1, phát trin Cm cong
nghip trên dja bàn tinh, cong tác thu hut du tix trong cvm cong nghip; các khó
khan, viring mAc và giãi quyêt, tháo gi nhAm thüc day nhanh tiên d hott dng
cüa các Ciim cOng nghip trên dja bàn tinh.
2. Thôi gian: Tix 14h00' ngày 29/9/202 1 (Thfr 4).
3. Da dim: Phông h9p t.ng 3, trii sâ HDND và UBND huyn.
4. Thành phãn mô'i:
- D/c Khiu Anh Th, Phó Chü tjch UBND huyn (kmnh mô'i d' và chi trI diem
cau huyn),
- LAnh d.o các Co quan, do'n vj: Kinh t - Hi ttng, Tài chInh - K hoch, Tài
nguyen và MOi tnthng.
5. Uy ban nhãn dan huyn giao: Phông Kinh t - H. tng chun bj tài 1iu,
báo cáo phic vIr cuc h9p./.
No'i nh tin:
- CT, các PCT UBND huyn (B/c);
- Nhix thânh phân mdi;
- Luu: VT.

TL. UY BAN NHAN DAN
KT. CHANH VAN PHONG
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