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GIẤY MỜI  

Họp UBND huyện (mở rộng) phiên họp tháng 11/2021 lần 3 

 

Kính gửi: ………………………………………………………… 
 

 Căn cứ Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND huyện, về 

việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ, nhiệm kỳ 2021 

- 2026, UBND huyện mời các đồng chí dự họp với những nội dung sau:  

 1. Thời gian: 01 ngày, ngày 23/11/2021 (thứ 3). Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 

30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ 00 phút. 

2.  Địa điểm: Tại Hội trường HĐND-UBND huyện. 

3. Nội dung phiên họp: Thảo luận Dự toán thu, chi ngân sách năm 2022. 

4. Thành phần mời dự họp 

- Chủ trì: Lãnh đạo UBND huyện. 

- Mời các đồng chí Thường trực Huyện ủy, LĐ HĐND huyện; Trưởng các Ban 

HĐND huyện. 

- Các đồng chí Thành viên UBND huyện; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp 

thuộc huyện. Đại diện các đơn vị: Phòng Tài nguyên - Môi trường; Phòng Y tế. 

- Thủ trưởng các đơn vị: MTTQ huyện, Văn phòng Huyện ủy và Đoàn thể; chi 

cục Thuế. 

- Chủ tịch UBND các xã. 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình dự và đưa tin. 

5. Tổ chức thực hiện 

 Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị tài liệu họp và gửi về UBND huyện. 

Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cơ sở vật chất cần thiết để phục vụ 

phiên họp, gửi tài liệu họp lên gmail chung của huyện. 

Thừa lệnh UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện mời các đồng chí 

tới dự họp đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm nêu trên. Trường hợp nếu có thay đổi, 

giao Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị qua điện 

thoại./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện;                (B/c) 

- LĐ. UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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