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GIẤY MỜI 

Dự họp với UBND tỉnh Quảng Trị 

về triển khai thực hiện dự án đầu tư trồng cây Mắc ca  

của Công ty TNHH My Anh - Khe Sanh 

 

UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên họp về tình hình triển khai thực hiện 

dự án đầu tư trồng cây Măc ca của Công ty TNHH My Anh - Khe Sanh. Trân 

trọng kính mời quý đại biểu tham dự làm việc cùng Đoàn công tác của Lãnh đạo 

UBND tỉnh. 

1. Thành phần: 

- Ông Đặng Trọng Vân - Chủ tịch UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Tài 

chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông 

tin, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện. 

- Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện (Đ/c Anh); 

- Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình huyện. 

2. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 10/01/2019 (Thứ Năm). 

3. Địa điểm: Văn phòng Công ty TNHH My Anh - Khe Sanh (tại xã Hướng 

Tân, huyện Hướng Hóa). 

* Ghi chú: Giao Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị báo cáo tình hình triển khai thực hiện 

Dự án đầu tư trồng cây mắc ca trên địa bàn huyện và các nội dung, tài liệu liên 

quan (photo 20 bản) để phục vụ phiên họp.  

Đề nghị đại biểu tham gia đúng thành phần, thời gian và địa điểm trên./. 

Nơi nhận:    

- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
Nguyễn Ngọc Tri 

  
 



 
 
 

 

 
 
 


		2019-01-08T14:25:00+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Ngọc Tri<nguyenngoctri@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2019-01-08T15:06:42+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dânHuyện Hướng Hóa<huonghoa@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




