
UBND HUYỆN NẬM PỒ 

TỔ XÁC MINH 1250 

 
Số:            /GM-TXM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nậm Pồ, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Làm việc tại xã Si Pa Phìn xác minh các nội dung có liên quan đến việc 

chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo 

Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND huyện  

 

   

Kính gửi: …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Thực hiện Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND 

huyện Nậm Pồ, về việc thành lập tổ xác minh các nội dung có liên quan đến 

việc chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 

xã Si Pa Phìn (gọi tắt là Tổ xác minh 1250). Tổ xác minh 1250 mời đồng chí 

dự, làm việc với các nội dung như sau: 

1. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 30/9/2021. 

- Địa điểm: Trụ sở UBND xã Si Pa Phìn. 

2. Thành phần mời: 

- Tổ xác minh của huyện: Thành viên Tổ xác minh theo Quyết định số 

1250/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND huyện Nậm Pồ. 

- Thành phần xã Si Pa Phìn và các tổ chức, cá nhân có liên quan: 

+ Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Si Pa Phìn; 

+ Đại diện cấp ủy, lãnh đạo trường PTDTBT Tiểu học Tân Phong; 

+ Đại diện lãnh đạo và các cá nhân có liên quan phòng khám đa khoa 

khu vực Si Pa Phìn; 

+ Ông Vàng Văn Lập - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐND xã Si Pa Phìn; 

+ Bà Nguyễn Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH Tân Phong; 

+ Bà Phạm Mỹ Hạnh - Nhân viên Kế toán trường PTDTBT Tiểu học 

Tân Phong. 

3. Nội dung: 

Làm việc với các tổ chức, cá nhân để xác minh, làm rõ các nội dung có liên 

quan đến việc chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

tại xã Si Pa Phìn. 



Trân trọng kính mời đại biểu đến dự Hội nghị đúng thời gian, địa điểm, 

thành phần mời./. 

Nơi nhận: 
- Như TP mời; 

- LĐ UBND huyện (b/c) 

- Lưu: VT, NV. 

 
 

 

 
 

 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Xuân Thuận 
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