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Kính gửi: Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh 
 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Giấy mời số 568/GM-BNN-

VPĐP ngày 14/8/2018 về việc mời đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh 

tham dự Hội thảo Quốc tế “Chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp phát triển mô hình 

Seamaul Undong trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam; thời gian: 02 ngày 

từ 30 đến 31/8/2018, tại Hội trường lớn - Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên 

(bản sao gửi qua hệ thống gửi nhận văn bản điện tử); 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Do thời gian nêu trên trùng với các cuộc họp của tỉnh đã bố trí nên  

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh không tham dự được; ủy quyền  

Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo 

nông thôn mới tỉnh tham dự; tiếp thu, trao đổi, xin ý kiến liên hệ về xây dựng 

khu dân cư của tỉnh, tổng hợp ý kiến báo cáo Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh và  

Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Điều phối NTM TW; 

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ NTM tỉnh (để b/c);    

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn (để b/c); 

- Chánh, Phó VP/UB (theo dõi NL); 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, NL1. (9) 

TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
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		2018-08-21T16:09:23+0700




