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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Nậm Pồ, ngày         tháng 3 năm 2022 

 

 

GIẤY MỜI 

Dự Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

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

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương, ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Thông báo số 250-TB/HU ngày 29/3/2022 của Thường trực Huyện ủy 

về ý kiến của Thường trực Huyện ủy về thời gian, nội dung Kỳ họp thứ Sáu, 

HĐND huyện khóa III. 

Thường trực HĐND huyện kính mời đồng chí dự Kỳ họp thứ Sáu, HĐND 

huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026. 

1. Nội dung: Xem xét, thông qua các Nghị quyết 

- Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công giai đoạn 2021- 2025, kế 

hoạch đầu tư công năm 2022, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương do huyện 

quản lý. 

- Về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, mở rộng khu tổ chức 

Lễ hội xuân Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ. 

- Về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng khu dân 

cư số 02 - khu trung tâm huyện Nậm Pồ. 

- Về việc bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục năm 2022. 

- Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022. 

- Về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Nậm Pồ, nhiệm kỳ 2021-2026. 

2. Thành phần mời 

- Đồng chí: Nguyễn Quang Lâm, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn 

hóa - Xã hội HĐND tỉnh; 

- Các vị Đại biểu HĐND huyện khóa III; 

- Các đồng chí Ủy viên UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban 

quản lý dự án các công trình huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

- Đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy; Văn phòng HĐND-

UBND huyện; 
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- Phóng viên Trung tâm Văn hoá - Truyền thanh - Truyền hình dự và đưa tin 

về kỳ họp. 

3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc vào hồi 14h00’ ngày 04/4/2022 (thứ Hai). 

- Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Nậm Pồ. 

4. Tài liệu kỳ họp 

Đề nghị các đại biểu về dự kỳ họp lấy tài liệu trên Trang thông tin điện tử 

huyện, mục Tài liệu Hội nghị: http://huyennampo.gov.vn/VanBan/ChuyenMuc/Tai-

lieu-hoi-nghi. Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị tài liệu giấy cho đại biểu 

tỉnh, các vị đại biểu HĐND huyện. 

Thông tin liên hệ: Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Phó Chánh Văn phòng 

HĐND-UBND huyện, điện thoại: 0812.122.888. 

Ghi chú: Ban tổ chức đón tiếp các vị đại biểu ở xa về dự kỳ họp từ 8h00’ 

ngày 04/4/2022 tại Nhà khách UBND huyện; đại biểu dự kỳ họp thực hiện nghiêm 

các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT.  

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

 

Chẻo A Xoang 
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