ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂY TRÀ

S ố :/4*3 /GM-UBND

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

tháng 8 năm 2017

GIẨY MỜI

ủ y ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp:
(1) Thông qua quy mô, thiết kế công trình Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng
Hệ thống nước sinh hoạt trung tâm huyện Tây Trà.
(2) Thông qua quy mô, thiết kế công trình Sửa chữa Nhà văn hóa huyện.
1. Thành phần mòi dự:
* Họp nội dung (1): Từ 13 giò’ 30 phút đến 15 giò' 00 phút, ngày 08/8/2017
- Đại diện Thường trực Huyện ủy;
- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;
- Đồng chí Hoàng Anh Ngọc, Chủ tịch UBND huyện chủ trì;
- Các Phó Chủ tịch ƯBND huyện;
- Đại diện lãnh đạo các đon vị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông
nghiệp và Phát triển nông, Phòng Tài chính - Ke hoạch, Văn phòng HĐND và
ƯBND huyện.
- Đại diện lãnh đạo ƯBND xã Trà Phong.
* Họp nội dung (2): Từ 15 giờ 00 phút đến 17 giò' 00 phút, ngày 08/8/2017
- Đại diện Thường trực Huyện ủy;
- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;
- Đồng chí Hoàng Anh Ngọc, Chủ tịch UBND huyện chủ trì;
- Các Phó Chủ tịch ƯBND huyện;
- Đại diện lãnh đạo các đon vị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Văn hóa
và Thông tin, Phòng Tài chính - Ke hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện.
2. Địa điếm: Tại phòng họp số 2, UBND huyện.
3. Chuẩn bị nội dung:
a) Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung (1).
b) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chuẩn bị nội dung (2).
Đe nghị các đồng chí sắp xếp công việc đến tham dự đúng thành phần và
thời gian ghi trên giấy mời./.
TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nơi nhận:
- Như phần 1;
- Lưu VT.

