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HUYỆN CHƯ PĂH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 2134/UBND-TH 
V/v dự án kêu gọi đầu tư 

Chư Păh, ngày 09 tháng 6 năm 2021 

   

 

                  Kính gửi: Phòng Tài chính-Kế hoạch. 

   

Theo Công văn số 2391/VP-KTTH ngày 08/6/2021 của Văn phòng UBND tỉnh 

về việc đề xuất danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh và Công văn số 

2217/VP-KTTH ngày 28/5/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai các dự 

án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh (có gửi kèm theo);  

Uỷ ban nhân dân huyện giao phòng Tài chính-Kế hoạch chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện khẩn trương đề xuất việc bổ 

sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn; đồng thời, thực hiện các quy 

định về thủ tục đầu tư dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản nêu trên.  

Yêu cầu Phòng Tài chính-Kế hoạch triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- CVP, các PVP; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nay Kiên 
 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - MST: 5900368765 - MĐD: 000.00.15.H21- Phone: 0269.3717564 - Email: stttt@gialai.gov.vn 
	2021-06-09T15:55:08+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI

	Nay Kiên<kienny.chupah@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - MST: 5900368765 - MĐD: 000.00.15.H21- Phone: 0269.3717564 - Email: stttt@gialai.gov.vn 
	2021-06-09T15:55:29+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI

	Ủy ban Nhân dân huyện Chư Păh<ubnd.chupah@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




