
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

ĐOÀN THẨM TRA THEO 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 280/QĐ-UBND 
 

Số: 37/GM-ĐTTr 

V/v Mời họp thống nhất nội dung thẩm tra 

hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố 

Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây 

dựng nông thôn mới 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          

Tuyên Quang, ngày 17 tháng  7 năm 2020 

     

                         Kính gửi: Các thành viên Đoàn Thẩm tra. 
 

Thực hiện Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc thành lập Đoàn thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố 

Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Đoàn thẩm tra trân trọng kính mời các Thành viên dự họp thống nhất một số 

nội dung liên quan đến công tác thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố 

Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020, cụ thể: 

1. Địa điểm: Phòng họp 1, tầng 2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 7 năm 2020. 

3. Thành phần: Các thành viên Đoàn thẩm tra theo Quyết định số 280/QĐ-

UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh. 

Đoàn thẩm tra đề nghị các Thành viên đến dự họp đúng thành phần, thời gian 

và địa điểm quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng ĐP NTM tỉnh; (dự họp) 

- Các Chi cục: Thủy lợi; Phát triển nông 

thôn; Quản lý Chất lượng NLS & TS; 

(Thẩm tra - dự họp) 
- Văn phòng Sở NN&PTNT; (chuẩn bị HT) 

- Lưu: VT, TK. (Tuấn) 

TRƯỞNG ĐOÀN THẨM TRA 

 

 

 

 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Nguyễn Văn Việt 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Đại Thành 
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