
UBND THÀNH PHỐ SA ĐÉC 

PHÒNG KINH TẾ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /PKT-NTM 

 

V/v mời làm việc bàn đăng ký 

nhu cầu vốn xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025   

 

   Sa Đéc, ngày      tháng 09  năm 2022 

 

Kính gửi:  

 

 

-  Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố; 

- Phòng  Quản lý đô thị Thành phố; 

- UBND các xã: Tân Khánh Đông, Tân Phú Đông, Tân 

Quy Tây 

 

 

 

Căn cứ Công văn số 324/VPĐP-NTM ngày 20 tháng 9 năm 2022 của 

Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp Tỉnh về việc đề nghị rà soát đăng ký tổng nhu cầu vốn thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

Theo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp trực 

tuyến ngày 23 tháng 9 năm 2022. 

Phòng Kinh tế Thành phố kính mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nêu 

trên đến làm việc rà soát đăng ký danh mục nhu cầu vốn xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025, với thời gian và địa điểm sau: 

1. Thời gian: lúc 9 giờ 00 phút ngày 26/9/2022 (thứ hai). 

2. Địa điểm:  Phòng Kinh tế Thành phố. 

* Lưu ý: rà soát danh mục ưu tiên đề xuất vốn tỉnh hỗ trợ 

Rất mong được sự phối hợp của các đơn vị và tham dự đúng thời gian, địa 

điểm nêu trên ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo PKT; 

- Lưu VT. 

 TRƯỜNG PHÒNG 

 

 

 

  

 

 

                      Nguyễn Thị Ngọc 
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