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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA 119! CHU NGHiA VIT NAM
HUYN BA CH
Dc hip - Tr do - Hnh phüc
s:&93 /GM-UIBND

Ba Ché', ngày 03 tháng 10 nám 2021
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GIAY MO'I

Thuia 1nh Chü tjch UBND huyn, Van phông HDND và UBND huyn trân
tr9ng kInh mi các di biu tham dir cuc h9p Hi 2 Thung tr1rc U ban nhãn dan huyn.
1. Thành phn môi:
- Dng chI D Khánh Tüng - Phó Bi thu Huyn ui', Chü tjch U ban nhân dan
huyn (KInh mài dl! và chti trI);
- Các dng chi Phó Chü tjch UBND huyn (KInh mài dy),
- ThU truâng các Ca quan, dan vj: Tài chInh - Ké hoach, Tài nguyen và Môi
tru6ng, Kinh t - H tAng, Nông nghip và PTNT, Ban Quân 1' dir an DTXD huyn.
2. Thô'i gian: 14h00', ngày 04/10/202 1.
3. Da dim: Phông lam vic cUa dng chI ChU tjch UBND huyn.
4. Ni dung:
(1) Nghe và cho kin v ni dung chinh si:ra, b sung Ho sa dê nghj chAp
thun chU tnxang dAu ti.r dir an Nhà may san xuAt viên nén g xuéit khâu và dir an
Nhà may cua xé, sAy g thành phAm và san xuAt, XuAt khAu Plywood tai thôn Lô
Vôi, xã Nam San (giao phông Tài nguyen và MT chuán b).
(2) Nghe và cho kin v K hoach t chUc Hi nghj gtp rnt doanh nghip
nhân Ngày doanh nhân Vit Nam 13/10 (giao phông Tâi chInh - KH chuan bj).
(3) Thng nhAt danh mic dAu tu theo Nghj quyêt 06 nàm 2022 và K hoach
dâu tu cong trung han giai doan 2022 - 2025 (giao Ban QLDA DTXD huyn chudn b.
5. Uy ban nhân dan huyn giao: Các ca quan, dan vj can cU ni dung phân
cong tai Mic 4 chU dng chuAn bj ni dung, báo cáo, phô to tâi 1iu gUi Thung tlVc
UBNID huyn và các thành phAn dir h9p./.
No'i nlzân:
- CT, các PCT UBND huyn (B/c);
-Nliu'thành phân ini;
- VO, VI, CV-NVVP (T/h);
- Lu'u: VT.
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