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Nậm Pồ, ngày          tháng 10 năm 2021 

 
GIẤY MỜI 

         Kính gửi: …………………………………............…………………. 

Thực hiện chương trình công tác tháng 10/2021, Ban Đại diện Hội đồng 

quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính ách xã hội (NHCSXH) huyện trân trọng kính 

mời đồng chí tới dự phiên họp thường kỳ Quý III/2021 của Ban Đại diện, cụ thể 

như sau: 

1. Thời gian, địa điểm 

Thời gian: ½ ngày, bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, ngày 18/10/2021 (thứ Hai). 

Địa điểm: Tại Hội trường HĐND-UBND huyện. 

2. Nội dung: Đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm 

vụ 3 tháng cuối năm 2021 của Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện. 

3. Thành phần mời 

- Chủ trì: Đồng chí Hạng Nhè Ly - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban 

Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện; 

- Các đồng chí Thành viên Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện tại Quyết 

định số 422/QĐ-UBND, ngày 09/5/2021 của UBND huyện Nậm Pồ; 

- Ban Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện; 

- Tổ trưởng chuyên môn nghiệp vụ Ngân hàng CSXH huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện. 

4. Giao nhiệm vụ: 

- Phòng giao dịch NHCSXH huyện chuẩn bị dự thảo nghị quyết thông qua 

tại phiên họp; báo cáo kết quả hoạt động, đánh giá 9 tháng đầu năm, triển khai 

nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 của Ban Đại diện phát cho các đại biểu dự hội 

nghị. Đặc biệt xem xét một số nội dung tồn tại, hạn chế, đề xuất hướng giải pháp 

khắc phục trong thời gian tới. 

- Văn phòng HĐND- UBND huyện bố trí phòng họp, chè nước phục vụ. 

Đề nghị các đồng chí về dự phiên họp đầy đủ, đúng thành phần và thời gian, 

địa điểm./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu:VT, BĐD. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hạng Nhè Ly 
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