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Phú Quý, ngày 09 tháng 11 năm 2022  

 

 GIẤY MỜI 
 

Thực hiện theo tinh thần Giấy mời số 387/GM-UBND, ngày 08/11/2022 của 

UBND tỉnh Bình Thuận; UBND huyện mời dự họp trực tuyến với thành phần, nội 

dung, thời gian và địa điểm như sau:  

I. Thành phần: 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy; 

- Đồng chí Lê Quang Vinh - Chủ tịch UBND huyện;  

- Đại diện lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Tài chính huyện, Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Phòng Văn xã, Ban CHQS huyện, Công an, ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng huyện; 

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền.  

II. Nội dung:  

- Buổi sáng: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách 

nhà nước, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 .  

- Buổi chiều: Nghe báo cáo Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất 

lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và Danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà 

nước thu hồi đất để thực hiện trong năm 2023. 

III. Thời gian: Cả ngày 10/11/2022. (Sáng bắt đầu lúc 08 giờ, chiều 14 giờ) 

IV. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân huyện. 

Đề nghị đại biểu tham dự đúng thành phần, thời gian theo quy định./. 

 

Nơi nhận:     
- Như thành phần mời;   

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TH (Lợi). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Phúc 
 

 

 

HỎA TỐC 
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