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GIẤY MỜI  

Họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thành lập Hợp tác xã Mắc ca, 

phát triển kinh tế tập thể và đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

 
  

Kính gửi: ………………………………………………………… 
 

Căn cứ Kế hoạch số 2736/KH-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh Điện 

Biên, về phát triển thí điểm Hợp tác xã Mắc ca giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 2459/KHLN-UBND-SNNPTNT ngày 10/11/2021 của 

liên UBND huyện Nậm Pồ - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về kế hoạch 

phát triển thí điểm thành lập Hợp tác xã Mắc ca giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn 

huyện Nậm Pồ. 

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thành lập 

Hợp tác xã Mắc ca; thực hiện các nhiệm vụ vè công tác đào tào nghề cho lao động 

nông thôn và công nhận nghề truyền thống, làng nghề truyền thống trên địa bàn 

huyện Nậm Pồ. Ủy ban nhân dân huyện (UBND) Nậm Pồ kính mời các đồng chí 

dự họp với những nội dung sau: 

1. Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 8/4/2024 (Thứ 6). 

2.  Địa điểm: Tại phòng họp Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

3. Thành phần mời  

* Cấp tỉnh: Kính mời đại diện lãnh đạo và chuyên viên chi cục Phát triển 

nông thôn tỉnh. 

* Cấp huyện:  

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp huyện, Trung tâm Giáo dục nghề ngiệp - Giáo dục thường xuyên 

huyện; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

4. Tổ chức thực hiện 

- Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị phòng họp, cơ sở vật 

cần thiết phục vụ cuộc họp.  

- Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối tổng hợp báo 

cáo tình hình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ về thành lập Hợp tác xã Mắc ca theo 
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cho lao động nông thôn năm 2022 và tiến độ rà soát, đánh giá, lập hồ sơ đề nghị xét 

công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống theo Công văn số 

288/SNN-CCPTNT ngày 18/02/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Thừa lệnh UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện trân trọng 

kính mời các đồng chí tới dự họp đúng thời gian, địa điểm./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT. 

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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