
 

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  10  năm 2021 

 

GIẤY MỜI  
  

Kính gửi: ………………………………………………………… 
 

Thực hiện Kế hoạch số 1276/KH-UBND, ngày 28/6/2021 của UBND huyện 

Nậm Pồ về triển khai thực hiện giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất lâm nghiệp có rừng trên địa bàn huyện Nậm Pồ; 

Để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng về giao đất, giao rừng, cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có rừng trên địa bàn huyện Nậm 

Pồ xong trước ngày 30/11/2021. UBND huyện mời các đồng chí dự họp, với nội 

dung sau: 

1. Thời gian: Bắt đầu từ 15 giờ 00 phút, ngày 21/10/2021 (Thứ 5). 

2. Địa điểm: Tại Phòng họp HĐND - UBND huyện. 

3. Nội dung: Nghe báo cáo tiến độ triển khai công tác giao đất, giao rừng, 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có rừng trên địa bàn huyện. 

4. Thành phần  

- Chủ tì: Đồng chí Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện; 

- Đồng chí Hạng Nhè Ly - PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo các phòng, đơn vị: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, 

Hạt Kiểm lâm, Trung tâm quản lý đất đai, Đồn Biên phòng Si Pha Phìn, Văn 

phòng HĐND-UBND huyện; 

- Công chức Phòng Tài nguyên - Môi trường theo dõi công tác giao đất, giao 

rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện; 

- Chủ tịch UBND 15 xã; 

- Lãnh đạo Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển công nghệ xây dựng 

Điện Biên (Đơn vị tư vấn); 

- Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình huyện dự và đưa tin. 

Lưu ý: Các đại biểu dự họp thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. 

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

mời các đồng chí tới dự họp đầy đủ, đúng thời gian, thành phần./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- LĐ. UBND huyện (b/c); 

- Lưu: VT. 

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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