
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 02 năm 2022 
  

GIẤY MỜI 

Về việc kiểm tra, nắm tình hình thực hiện dự án: Trồng rừng sản xuất;  

xây dựng hồ chứa nước và Thủy điện Phi Lĩnh đầu tư  

trên địa bàn xã Si Pa Phìn và Phìn Hồ (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; 

Để kịp thời nắm tình hình, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện 

dự án: Trồng rừng sản xuất; xây dựng hồ chứa nước và Thủy điện Phi Lĩnh đầu tư 

trên địa bàn xã Si Pa Phìn và xã Phìn Hồ. UBND huyện Nậm Pồ kính mời đồng chí 

tham gia kiểm tra, nắm tình hình thực hiện dự án: Trồng rừng sản xuất; xây dựng 

hồ chứa nước và Thủy điện Phi Lĩnh đầu tư trên địa bàn xã Si Pa Phìn và Phìn Hồ 

(Lần 3), cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút, ngày 18/02/2022 (thứ 6).  

2. Địa điểm: Tại xã Si Pa Phìn. 

3. Thành phần mời: 

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

- Đồng chí Hạng Nhè Ly – Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các thành viên Tổ công tác phối hợp với nhà đầu tư thực hiện dự án: Trồng 

rừng sản xuất; xây dựng hồ chứa nước và Thủy điện Phi Lĩnh đầu tư trên địa bàn 

xã Si Pa Phìn và Phìn Hồ (tại Quyết định số 1143/QĐ-UBND, ngày 18/8/2021 của 

UBND huyện Nậm Pồ); 

- Đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại và XD số 6 tỉnh Điện Biên.  

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - TT- TH huyện tham gia và đưa tin. 

UBND huyện Nậm Pồ kính mời các đồng chí tham gia đầy đủ, đúng thời gian, 

địa điểm nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- LĐ. UBND huyện; 

- Lưu: VT.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Bùi Văn Luyện 
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