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GIẤY MỜI HỌP 
 

Kính gửi: ………………………………………………………… 

 

Căn cứ Quyết định số 1135/QĐ-UBND, ngày 13/8/2021 của UBND 

huyện về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia 

(MTQG) huyện Nậm Pồ; Chương trình công tác tháng 8/2021 của UBND 

huyện, để kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-

XH năm 2021; Chương trình MTQG xây dựng NTM của xã Si Pa Phìn, xã Phìn 

Hồ. UBND huyện tổ chức làm việc với Đảng ủy, UBND  xã Si Pa Phìn và Phìn 

Hồ, mời các đồng chí dự họp với những nội dung sau: 

1. Thời gian, địa điểm: Ngày 19/8/2021 (thứ 5), tại Hội trường UBND 

xã, cụ thể: 

- Xã Si Pa Phìn: Từ 8h00 đến 11h30 phút. 

- Xã Phìn Hồ: Từ 14h00 đến 17h30 phút. 

2. Nội dung và thành phần mời dự họp 

2.1. Nội dung làm việc với 02 xã: 

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu 

năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021. 

- Báo cáo Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM của xã. 

2.2. Thành phần  

- Chủ trì cuộc họp: Lãnh đạo UBND huyện. 

- Trân trọng kính mời các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy tham gia 

cùng đoàn công tác. 

- Các đồng chí trong BCĐ Chương trình MTQG huyện theo Quyết định 

số 1135/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND huyện (Trừ đồng chí Chủ tịch 

UBND 13 xã còn lại; KBNN; Chi cục Thống kê; NH CSXH , Ban Dân vận, Hội 

Nông dân, Hội phụ nữ, Hội CCB huyện). 

- Thủ trưởng các đơn vị: Hạt kiểm lâm, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp. 

- Đại diện Đảng ủy - HĐND - UBND xã, đại diện một số thành phần BCĐ 

chương trình MTQG của xã (do xã mời).  

3. Tổ chức thực hiện 

3.1. Giao UBND 02 xã Si Pa Phìn, Phìn Hồ: Chủ trì phối hợp với phòng 

NN&PTNT, Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị báo cáo, tài liệu làm 

việc và bố trí hội trường làm việc. 



3.2. Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phối hợp với UBND xã Si 

Pa Phìn, Phìn Hồ chủ động bố trí cơm, chỗ nghỉ trưa phục vụ đoàn công tác.  

3.3. Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với Trạm Y tế xã Si Pa 

Phìn, Trạm Y tế xã Phìn Hồ: Tham mưu, tổ chức đảm bảo các quy định về 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình Đoàn công tác làm việc tại 02 

xã: Si Pa Phìn, Phìn Hồ. 

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

phòng chống dịch 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, địa điểm. 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 thành phần mời; 

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- LĐ UBND huyện (b/c); 

- Lưu: VT. 

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Quang Trinh 
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