
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NẬM PỒ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:              /GM-UBND Nậm Pồ, ngày            tháng 5 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 
 

 

Kính gửi: ………………………………………………………… 
 

 Căn cứ Quyết định 739/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND huyện 

Nậm Pồ về Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Nậm Pồ, nhiệm kỳ 

2016-2021, UBND huyện mời các đồng chí dự họp với những nội dung sau: 

 I. Thời gian: 14h00 phút, ngày 20/5/2020 (chiều thứ tư). 

II. Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện. 

III. Nội dung và thành phần mời dự họp 

1. Nội dung:  

(1). Xem xét giải pháp thiết kế đối với 02 dự án: Sân vận động huyện Nậm 

Pồ; Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nậm Pồ, cụ thể: 

+ Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Nghĩa trang liệt sĩ; 

+ Cho ý kiến vào các phương án đầu tư Sân vận động huyện Nậm Pồ. 

Giao Ban QLDA các công trình huyện tham mưu và chuẩn bị nội dung 

(2). Công tác cán bộ: Giao phòng Nội vụ tham mưu và chuẩn bị nội dung. 

(3). Một số nội dung khác:  

2. Thành phần mời dự họp:  

- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Bùi Văn Luyện – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ 

tịch UBND huyện; 

- Mời các đồng chí:  

+ Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện; 

+ Các đồng chí thành viên UBND huyện, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp 

thuộc huyện;  

+ Đại diện lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam và các tổ chức hội, đoàn thể 

thuộc huyện. 

+ Mời Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã: Nà Hỳ, Nậm 

Chua và Nà Khoa (mời họp nội dung 1); 

IV. Tổ chức thực hiện 

Yêu cầu Ban QLDA các công trình huyện chủ trì, phối hợp với các phòng 

ban, đơn vị chuẩn bị tài liệu, máy chiếu và mời đơn vị tư vấn báo cáo thuyết 

minh theo tờ trình của Ban QLDA các công trình huyện, trình tại cuộc họp và 

gửi tài liệu về Văn phòng HĐND-UBND huyện trước 9 giờ 00 ngày 19/5/2020. 



Thừa lệnh UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện trân trọng kính 

mời các đồng chí tới dự họp đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- LĐ UBND huyện (b/c); 

- Lưu: VT. 

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Công 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHƯƠNG TRÌNH 

Họp thành viên UBND huyện tháng 5/2020 

Thời gian: 14h00 phút, ngày 20/5/2020 

Địa điểm; Hội trường UBND huyện 

STT Nội dung Đơn vị thực hiện 

1 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Lãnh đạo Văn phòng 

HĐND-UBND huyện 

2 Quán triệt nội dung cuộc họp Đồng chí Bùi Văn Luyện 

– Chủ tịch UBND huyện 

3    (1). + Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 

Nghĩa trang liệt sĩ; 

+ Cho ý kiến vào các phương án đầu tư 

Sân vận động huyện Nậm Pồ.. 

 

Ban QLDA các công 

trình huyện và đơn vị tư 

vấn thiết kế 

(3). Công tác cán bộ Phòng Nội vụ 

 (4). Một số nội dung khác  Các cơ quan, đơn vị 

4 Thảo luận Đồng chí Bùi Văn Luyện 

– Chủ tịch UBND huyện 

5 Kết luận 

 

 BAN TỔ CHỨC 
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