
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HƯƠNG LONG 

 

Số: 18/UBND  
V/v đăng ký công trình, phần việc 

chào mừng kỷ niệm 190 năm thành 

lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

    Hương Long, ngày 29 tháng 3 năm 2021 

Kính gửi: - UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ Huyện Hương Khê. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 25/3/2021 của UBND huyện 

về việc phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành 

lập tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/1991 - 9/2021); Công văn số 

03/HĐTĐKT ngày 25/3/2021 của Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Hương 

Khê về việc đăng ký công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 190 năm thành 

lập tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/1991 - 9/2021); 

Ủy ban nhân dân xã Hương Long đăng ký 01 công trình Cổng chào tại 

Thôn 1 và 01 phần việc tại Khu thể thao xã tại thôn 7 xã Hương Long, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. 

Vậy, UBND xã Hương Long báo cáo UBND huyện, phòng Nội vụ biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VP UBND xã.
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Quốc Việt 

 

 

 

 

 

 



ĐĂNG KÝ 

Công trình, phần việc  chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh 

(Kèm theo Văn bản số 18/UBND, ngày 29/3/2021 của UBND xã Hương Long 

 

TT Tên công trình, phần việc 
Giá trị (triệu 

đồng) 
Nguồn huy động 

Kê hoạch thực hiện 

Thời gian khởi 

công/ triển khai 

Thời gian hoàn 

thành 

1 2 3 4 5 6 

1 Cổng chào Thôn 1 60 
Xã hội hóa, nhân dân 

đóng góp 
30/3/2021 30/4/2021 

2 Tu sửa, chỉnh trang Khu thể thao xã   4/2021 5/2021 
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