
 

UBND HUYỆN NGỌC HỒI 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

 

Số:               /GM-VP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  

Ngọc Hồi, ngày        tháng        năm 2020 

 

GIẤY MỜI 
 

UBND huyện Ngọc Hồi nhận được Công văn số 684/BQLKKT-VP, ngày 

14/9/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc đăng ký làm việc với UBND 

huyện Ngọc Hồi. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng HĐND và 

UBND huyện mời làm việc với lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh với thành 

phần, nội dung, thời gian, địa điểm như sau: 

1. Thành phần: 

 - Mời đồng chí Bí thư Huyện ủy; 

 - Mời đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; 

- Tập thể lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Đại diện lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Đại diện lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Đại diện lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Plei Kần. 

2. Nội dung: 

Thống nhất một số nội dung về chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang đô thị 

khu vực phía Đông Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Giai đoạn I). Triển khai 

một số nội dung về công tác đầu tư; kêu gọi, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y. 

3. Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 18/9/2020 (Thứ Sáu). 

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2, Trụ sở HĐND và UBND huyện. 

* Ghi chú: Các đơn vị chuẩn bị các nội dung có liên quan để phục vụ buổi 

làm việc. 

Văn phòng HĐND và UBND huyện kính mời các đồng chí sắp xếp công 

việc tham dự đúng thành phần và thời gian./. 
 

Nơi nhận: 
 

- Như thành phần; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, TH. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 
 

Phan Văn Đông 
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