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HUYỆN HƯƠNG KHÊ 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Hương Khê, ngày  17 tháng 9 năm 2020  

GIẤY MỜI 

 

Sở Tài chính phối hợp Văn phòng Điều phối NTM, Chi cục Phát triển 

nông thôn tổ chức thực hiện rà soát Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được 

công nhận năm 2018 (theo Văn bản số 3410/STC-NSHX ngày 10/9/2020 của Sở 

Tài chính). Ủy ban nhân dân huyện mời thành phần cùng tham dự. 

1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 21/9/2020. 

2. Địa điểm: Trụ sở xã Hương Trà. 

3. Thành phần kính mời: 

* Ở huyện: 

- Đ i diện  ãnh đ o U N  huyện; 

- Đ i diện  ãnh đ o các phòng: Tài chính - Kế ho ch, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối NTM huyện  

* Ở xã Hương Trà:  

- Địa diện  ãnh đ o U N , cán bộ chuyên môn liên quan; 

- Ban phát triển thôn Đông Trà. 

(Giao UBND xã xem xét, tin mời); 

4. Phân công nhiệm vụ:  

- Ủy ban nhân dân xã Hương Trà chuẩn bị mội dung, tài liệu, hồ sơ liên 

quan về công tác xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Đông Trà; 

bố trí hội trường, loa máy, nước uống và các điều kiện liên quan phục vụ Đoàn 

kiểm tra  

- Văn phòng Điều phối NTM huyện phối hợp phòng Tài chính - Kế ho ch 

chuẩn bị các nội dung, hồ sơ liên quan đến trách nhiệm của huyện trong hướng 

dẫn, chỉ đ o công tác xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Đông 

Trà, xã Hương Trà; 

Đề nghị các thành phần tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như thành phần kính mời; 

- Thường trực  CĐ NTM huyện;   

- Chủ tịch, PCT U N  huyện; 

- Chánh VPĐP NTM huyện; 

- Chánh, Phó VP HĐN  và UBND; 
-  ưu: VT, VPĐP. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
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