
UY BAN NHAN DAN 
HUYN BA  CHE 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VJF NMi 
DcIp- Tirdo -Hinh phñc 

S:3Z /GM-UBND Ba Chê, ngày 29 tháng 11 nám 2021 

GIAY MM 

Can cü Giy mi s 1075/GM-UBND ngày 25/11/2021 cüa UBND tinh. 

Thüa 1nh 1Jy ban nhãn dan huyn, Van phông HDNI) và UBND huyn trân 
tr9ng kInh mtYi các d.i biêu tham d Phiên hçp UBND tinh thu?mg kS'  tháng 
11/2021 do dông chI Nguyen Ti.thng Van, Chü tich  UBND tinh chü trI qua hInh 
thirc trirc tuyên, cii the nhu sau: 

1. Ni dung: 
(1) Báo cáo tInh hInh thrc hin nhim v kinh t - xä hi tháng 11/202 1, triên 

khai nhim v11, giãi pháp trong tam tháng 12/202 1 và két qua thrc hin Kjch ban 
tang trii&ng kinh tê näm 2021; Báo cáo tInh hInh, kêt qua giâi ngân von dâu tii cong 
11 tháng näm 2021 (giao phông Tài chInh - KHchuán bj); 

(2) Báo cáo tInh hInh thrc hin di toán ngn sách nhà nuâc tháng 11/202 1; 
nhim vt trçng tam tháng 12/2021 (giao phông Tài chInh - KH chuán bV; 

(3) Kim dim cong tác chi dao,  diu hành cUa UBND tinh tháng 11/2021; 
nhim vii trQng tam tháng 12/2021. 

2. Thôi gian: Tr 08h00' ngày 30/11/2021 (Thu 3). 
3. Da dim: Phông h9p tAng 3, tri sâ HDND và UBND huyn. 
4. Thành phAn môi: 

- Dic D Khánh Tüng, Chü tjch UBND huyn (kinh mài dr và chi trI diem 
cáu huyn), 

- Lãnh dao  các co quan, don v: Tài chInh - K hoach,  Kinh té - Ha tAng, Tài 
nguyen và Môi tnthng, NOng nghip vá PTNT, BQL dir an DTXD huyn. 

5. Uy ban nhân dan huyn giao: 
- Phông Tài chInh - K hoach chuAn bj ni dung, tài 1iu theo phân cOng tai 

mic 1 phiic vi cuc h9p. 
- Van phông 1-IDNI) và UBND huyn chuAn bj phông hçp, các diu kin kt 

né,i trirc tuyn và các diCu kin can thiêt khác phc vi cuc hçp./. 

Noi nhân: 
- CT, các PCT UBND Iiuyn (13/c); 
- Nhis lhành phân m61; 
- VO, VI, CV-NVVP (F/h); 
- Luu: VT. 

TL. UY BAN NHAN DAN 
CNLVAN PHONG 

t:c 7k .  
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