
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NẬM PỒ 
 

Số:   35  /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nậm Pồ, ngày  25  tháng 3 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 

   

Kính gửi: .............................................................................................. 

               ................................................................................................ 

 

Căn cứ Kế hoạch số 421/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện Nậm Pồ vể tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có 

uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Nậm Pồ, UBND 

huyện mời các đồng chí đến dự hội nghị với những nội dung sau:  

I. Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, ngày 28/3/2022 (thứ Hai). 

II. Địa điểm Hội nghị: Tại Hội trường Huyện ủy. 

III. Nội dung và thành phần dự họp 

1. Nội dung: Tổ chức gặp mặt, biểu dương người có uy tín trong vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Nậm Pồ. 

2. Thành phần tham dự 

- Đại biểu tỉnh: Đại diện Ban giám đốc Công an tỉnh; Đại điện lãnh đạo các 

Phòng PA01, PA02, PX03 Công an tỉnh. 

- Đại biểu huyện: Thường trực Huyện ủy; Lãnh đạo UBND huyện; Đại 

diện Lãnh đạo Ban dân vận, UBMTTQ huyện, Công an huyện, Phòng Dân tộc, 

Phòng Nội vụ, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

- Đại biểu xã: 

+ Đại diện Thường trực Đảng ủy, UBND 15 xã; 

+ Người có uy tín trong đồng bào DTTS được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 3271/QĐ-UBND ngày 20/12/2021, số lượng người có uy tín tham 

dự hội nghị mỗi xã 03 người. 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện dự và 

đưa tin Hội nghị. 

IV. Tổ chức thực hiện 
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1. Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn 

các bị nội dung, điều kiện, tài liệu, báo cáo có liên quan tổ chức Hội nghị; xây 

dựng Kế hoạch đảm bảo ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Hội nghị.  

2. Phòng Dân tộc phối hợp với Công an huyện chuẩn bị các nội dung, điều 

kiện, tài liệu, báo cáo có liên quan để phục vụ Hội nghị. 

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với Văn phòng Huyện ủy 

chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết để phục vụ Hội nghị. 

4. UBND các xã có trách nhiệm thông báo đến người có uy tín có trong danh 

sách phê duyệt về tham dự hội nghị. 

5. Ngoài các nội dung phân công cụ thể trên, các cơ quan, đơn vị có liên quan 

thực hiện đầy đủ các nội dung phân công tại Kế hoạch số 421/KH-UBND ngày 

28/02/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ. 

Ủy ban nhân dân huyện mời các đồng chí tới tham dự Hội nghị đầy 

đủ, đúng thành phần, thời gian, địa điểm nêu trên. Trường hợp có thay đổi, 

giao Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo đến cơ quan đơn vị 

qua điện thoại./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT, CA. 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Luyện 



 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

Gặp mặt, biểu dương người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 

 

Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, ngày 28/3/2022 (thứ Hai). 

Địa điểm: Hội trường Huyện ủy. 

 

STT Nội dung Người thực hiện 

1 
Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại 

biểu 

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

2 Khai mạc Hội nghị Lãnh đạo UBND huyện 

3 

Báo cáo đánh giá tình hình và vai trò của người 

có uy tín trong vùng đồng bào Dân tộc thiểu số 

đối với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

ANTT trên địa bàn huyện Nậm Pồ 

Lãnh đạo Công an huyện 

4 

Thông tin tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa 

bàn năm 2021 và phương hướng năm 2022 

Lãnh đạo UBND huyện 

5 Thảo luận, trao đổi và giải đáp Chủ trì hội nghị 

6 Phát biểu của Lãnh đạo Công an tỉnh Lãnh đạo Công an tỉnh 

7 Phát biểu của Thường trực Huyện ủy Thường trực Huyện ủy 

8 
Công tác thi đua khen thưởng, tặng quà cho đại 

biểu 

Lãnh đạo Phòng Nội vụ, 

UBMTTQ, Đội Tổng hợp - 

Công an huyện 

9 Bế mạc Hội nghị Lãnh đạo UBND huyện 

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 
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