ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂY TRÀ
Số: Scí /GM-ƯBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc
Tây Trà, ngày

tháng 3 năm 2017

GIẤY MỜI
Theo Chương trình công tác, đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh và các Sở' ngành chức năng sè có buôi làm việc với UBND huyện
Tây Trà về việc kiểm tra thực tế tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc
gia giảm nghèo bền vững và tiến độ thực hiện công trình định canh, định cư tập
trung trên địa bàn xã Trà Thanh.
1. Thành phần mòi dự:
- Đồng chí Hoàng Anh Ngọc, Chủ tịch ƯBND huyện;
- Thủ trưởng các đon vị: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội,
Phòng Tài chính - Ke hoạch, Phòng Dân tộc, Phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
huyện, Văn phòng HĐND và ƯBND huyện.
2. Thòi gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 22/3/2017.
3. Địa điểm: Tại ƯBND xã Trà Thanh.
3. Chuẩn bị nội dung: Giao Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
tham mưu ƯBND huyện xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chưong trình mục
tiêu quốc gia giảm nghèo bên vững trên địa bàn huyện đê phục vụ buổi làm việc
với Đoàn công tác của UBND tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của ƯBND huyện tại nội
dung Công văn số 421/UBND-CSDT ngày 13/3/2017.
Đe nghị các đồng chí sắp xêp công việc tham dự đúng thành phần và thời
gian ghi trên giấy mời./.
TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
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