
 

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  8 năm 2021 

 

GIẤY MỜI  

Họp công bố Quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 

trên địa bàn huyện Nậm Pồ của Kiểm toán Nhà nước  

 
 

Kính gửi: ………………………………………………………… 
 

 Căn cứ Quyết định số 1504/QĐ-KTNN ngày 10/8/2020 của Kiểm toán 

Nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Điện Biên. Để 

đảm bảo quá trình thực hiện công tác kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 

được đảm bảo theo kế hoạch của Đoàn Kiểm toán. UBND huyện mời các đồng 

chí dự họp với những nội dung sau: 

 1. Thời gian: Từ 17 giờ 00 phút, ngày 12/8/2021 (Thứ 5). 

2.  Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện. 

3. Nội dung phiên họp: Công bố Quyết định số 1504/QĐ-KTNN ngày 

10/8/2020 của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương năm 

2020 của tỉnh Điện Biên và kiểm toán chi tiết tại UBND huyện Nậm Pồ. 

4. Thành phần mời dự họp 

- Đoàn Kiểm toán thành lập theo Quyết định số 1504/QĐ-KTNN ngày 

10/8/2020 của Kiểm toán Nhà nước. 

- Lãnh đạo UBND huyện. 

- Thường trực HĐND huyện;  

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

thuộc huyện.  

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước huyện. 

Đại diện Phòng Y tế. 

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./. 

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 

 

 

 

 

Lê Quang Trinh 
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