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GIAY Mfl
Hçp thârn d1nh ni dung trInh phê duyt chü tru'o'ng chuyén miic dIch sfr
diing rung sang mic aIch khác
IJBND tinh t chtrc hçp thm djnh hi so trInh phê duyt chU tnrclng chuyên
mvc dIch sü ding rrng sang mvc dIch khác dê thrc hin dv an: Cong trInh Phát
triên diem dan cii xà Gio Châu, huyn Gio Linh; Cong trinh Dung lien xâ
Dakrông - Mo o - Triu Nguyen - Ba LOng, huyn Dakrông (Giai don 1)
1. Thãnh phãn mOi tham gia:
- Theo Quyt djnh s 1906/QD-UBND ngãy 17/7/2020 cUa Chü tjch UBND tinh.
- Lnh do Sà Xây drng;
- Lânh do UBND huyn Dakrông;
- Lãnh dao UBND huyn Gio Linh;
- S&Nông nghip và PTNT thông báo Va inJi di din các chü du ti.r, dan vi tu
van 1p ho so tham gia h9p.
MM Phóng viên Dài PT-TH tinh, Báo Quãng Trj, Website tinh d dua tin.
2. ThOi gian: Mt bui, vào lüc 14 gii 30 phát, ngày 27 tháng 9 näm 2021.
3. ma dim: PhOng HOa Bmnh, Tru s& UBND tinh (45 Hung Vuxrng, Tp.
Dông Ha, Quáng Trj).
4. Chü tn Hôi ngh: Phó Chü tich thng trtrc UBND tinh Ha S Dng —
Chü tjch Hi dông thâm dlnh.
5. Chun bj ni dung: Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn chuAn bj tài
1iu ho so thâm djnh theo quy djnh, báo cáo ti buôi thám djnh.
Thành viên tham gia th.m djnh, biu quy& theo h so Sà Nông nghip và
PINT dâ gCri.
E ngh các di biu tham dir diing thành phAn, th&i gian, dam bio Cong tác
phOng chông dch bnh Covid- 19 theo dung quy djnh./. /4...
NoinI:n:
- NhLr thành phân mcii;
- CT, PCI TI 1-la Sy Dong (B/cao);
- CVP, PVP Nguyen Ciru;
- L tan VP (C.bj phông hop);
-Ltru:VT,NNp.
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