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s6, /1-U /uBND-Kr
V/v tri6n khai thyc hiQn Quy6t dinh sd

1 67lQD-TTg ngdy 03 1 0212021 cria Thir
tucmg Chfnh Phfi.

CQNG HOA xA HQr cHO NGHIA vrpr NAM
DQc lfp - Tg do - HSnh phric

KhdnhHda, 
"Sdy/9 thdng fll ndm 2021

Kinh grii: S0 Kti hopch vd EAu tu

Tri6n khai thpc hiQn Quyt5t oinrr so tozlqD-TTg ngey Brc2nozl cria

Thri tucmg Chinh Pht ph6 duyQt OA an lua chgn, hodn thiQn, nhdn rQng mO hinh
hqrp t6c xd ki6u m6i higu qui t4i c6c dia phuong tr6n ci nu6c giai dopn 2O2l-
2O25,UBND tinh c6 f ki6n nhu sau:

Giao Sd K6 hopch vd DAu tu ph6 bi6n QuyCt dinh dtin c6c tO chirc, c6

nh0n li6n quan tr6n dia bdn tinh bi6t, thgc hiqn; d6ng thdi tO chric thpc hi6n c6c

nhiQm vq thuQc thAm quy6, vi chri tri, phi5i hgp v6i c6c co quan li6n quan

nghiCn cfu, tham mrru c6c nQi dung thuQc thAm quy6n UBND tinh trudc
20131202t.1 .

NQi dung Quydt dinh sd 167/QD-TTg ngdy 0j/02/2021 ctta Thil tuong
Ch{nh Phil duqc ddng tdi nAn C6"S th6ng tin diQn ttr Khdnh Hda.

KT. CHU TICII
Noi nhQn: PIIO CHfi TICII
-Nhutr6n; (VBET)
- C6ng Th6ng tin tliQn trl tinh;
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