ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MƯỜNG TÈ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2061 /GM-UBND

Mường Tè, ngày 29 tháng 11 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Dự Hội nghị gặp mặt, đối thoại với chủ đầu tư
các dự án thủy điện trên địa bàn huyện Mường Tè năm 2020
Kính gửi: ……………………………………………………………
Căn cứ Kế hoạch số: 1957/KH-UBND, ngày 12/11/2020 của UBND huyện
Mường Tè về việc tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với chủ đầu tư các dự án
thủy điện trên địa àn huyện Mường Tè năm 2020.
Được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; UBND
huyện Mường Tè tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với chủ đầu tư các dự án
thủy điện trên địa bàn huyện Mường Tè năm 2020, với các nội dung như sau:
I. Thành phần
- Đại diện Lãnh đạo các sở: Công thương, Giao thông Vận Tải, Nông
nghiệp & PTNT; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng tỉnh Lai Châu.
- Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện;
- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn huyện;
- Công an huyện; lãnh đạo các đồn biên phòng trên địa bàn;
- Đại diện lãnh đạo: Bảo hiểm xã hội huyện; Chi cục Thuế khu vực Mường
Tè - Nậm Nhùn; Kho bạc Nhà nước huyện; Phòng giao dịch ngân hàng Liên Việt;
Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT chi nhánh Mường Tè; Ngân hàng Chính sách
xã hội.
- CT HĐQT hoặc Giám đốc, Phó Giám đốc nhà đầu tư các dự án thủy điện
trên địa bàn huyện.
II. Nội dung chương trình, thời gian, địa điểm
1. Nội dung chương trình: (Có nội dung, chương trình kèm theo).
2. Thời gian: 14h00' ngày 02/12/2020.
3. Địa điểm: Hội trường Tầng 3, UBND huyện Mường Tè.
III. Tổ chức thực hiện
1. Văn phòng HĐND - UBND huyện: Chuẩn bị Hội trường, tài liệu; thông
báo mời đại biểu dự hội nghị theo thành phần; đón tiếp đại biểu, khách mời; tổ
chức Hội nghị.
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2. Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài
nguyên và Môi trường: Chuẩn bị nội dung báo cáo, thảo luận theo Kế hoạch số:
1957/KH-UBND, ngày 12/11/2020 của UBND huyện.
* Lưu ý: Đề nghị đại biểu đeo khẩu trang khi tham dự Hội nghị, không đến
dự Hội nghị nếu có biểu hiện ho, sốt…
Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND - UBND huyện kính
mời các đồng chí tới dự đúng thành phần, thời gian và địa điểm./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- LĐ, CV VP HĐND-UBND huyện;
- Lưu VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lý Anh Sinh

