
TL. UY BAN NHAN DAN 
çII4J'H VAN PHONG 

'V..' 

Thanh Tam 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM 
HUYN BA CHE Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

So: 1 02/GM-UBND Ba Chê, ngày 08 tháng 04 nám 2022 

GIAY MO! 

Can cü Giy mäi s 360/GM-UBND ngày 08/04/2022 cüa UBND tinh. 

Thüa 1nh Uy ban nhân dan huyn, Van phông HDND và UBND huyn trân 
tr9ng kInh myi các di biu tham dr cuc hp trirc tuyn cüa UBND tinh do dông 
chI Cao Tuing Huy, Phó Chü tjch Thuing trrc UBND tinh chü trI, c11 the nhu sau: 

1. Ni dung: Kim dim tInh hInh thrc hin và giãi ngãn vn d.0 tu cong qu 
1/2022, nhim vi c.n trin khai qu 11/2022; kim dim tInh hInh và tin d triên 
khai các cOng trInh tr9ng dim cüa tinh; h9p T cong tác dc bit day nhanh tin 
d thrc hin và giãi ngân vn d.0 tu cong nàm 2022; Nghe báo cáo tInh hInh triên 
khai thirc hin cüa 07 dir an du tu cOng thuc lTnh vrc y tê. 

2. Thô'i gian: Tü 08h00' ngày 09/04/2022 (Thir Bay). 

3. Dia dim: Phông hçp t.ng 3, tri s HDND & UBNID huyn. 

4. Thành phân mô'i: 

- D/c Khiu Anh Tü, Phó Chü tjch UBND huyn (kInh mô'i dr và chj tn diem 
cu huyn), 

- Thu trrnYng các co quan, don vj: Tâi chInh — K hoach, Ban Quãn 1 
DADTXD. 

5. Uy ban nhân dan huyn giao: 

- Phông Tài chInh — K hoach phi hçp vói các cci quan, &m vi lien quan 
chun bj tài 1iu, báo cáo phc v11 cuc h9p./. 

NoinhIn: 
- D/c CT, các PCT UBND huyn (B/c); 
- Nhir thành phân mdi; 
- VO, Vi, V2, CV-NVVP (TTh); 
- Liru: VT. 
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