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K thuât cOng trmnh thñy; K thut h tng 

và phát triên nOng thôn. 
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1Voi u/ian: 
- UBND huyn; 
- Các thânh vién HD tuyén ding; 
- Niém yet cong khai t?i  Ban Quân I' dir an dâu tu xãy di,rng huyên; 
- Dang tái trOn trang thông tin din tir cOa UBND huyn Hoa Lu; 
- Ltru: VT, NV. 
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