
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 

Họp nắm tình hình thực hiện dự án San ủi mặt bằng, đường nội thị  

trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ giai đoạn II (Lần 2 năm 2022) 
 

 

Kính gửi: ………………………………………………………… 
  

Để nắm tình hình triển khai thực hiện dự án san ủi mặt bằng, đường nội 

thị trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ giai đoạn II, UBND huyện mời các đồng chí dự 

cuộc làm việc với những nội dung sau:  

1. Thời gian: từ 9 giờ 00 phút ngày 23/2/2022 (Thứ 4).  

2. Địa điểm: Tại phòng họp HĐND-UBND huyện. 

3. Thành phần mời  

- Kính mời các đồng chí Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Giám đốc: Công ty TNHH đầu tư - xây dựng và thương mại Tùng Lâm; 

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Mạnh Cường tỉnh Điện Biên; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng 

Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm quản lý đất 

đai, Ban quản lý dự án các công trình huyện.  

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

4. Tổ chức thực hiện 

- Giao Ban quản lý dự án các công trình huyện chủ trì, phối hợp với Văn 

phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị tài liệu làm việc và các điều kiện cần 

thiết khác phục vụ cuộc làm việc. 

- Các đại biểu dự làm việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống 

dịch covid-19. 

UBND huyện trân trọng kính mời đồng chí tới dự họp theo thời gian, địa 

điểm trên. Trường hợp nếu có thay đổi, giao Văn phòng HĐND và UBND 

huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị qua điện thoại./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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