
 

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  9  năm 2021 

 

GIẤY MỜI  
  

Kính gửi: ………………………………………………………… 
 

Thực hiện Kế hoạch số 2736/KH-UBND, ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh 

Điện Biên về kế hoạch phát triển thí điểm Hợp tác xã Mắc ca giai đoạn 2021-2022 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực 

trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm Mắc ca trên địa bàn huyện trong thời gian 

tới, UBND huyện mời các đồng chí dự họp làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Phát triển Mắc ca Tây Bắc, với những nội dung sau: 

1. Thời gian: ½ ngày, từ 7 giờ 30 phút, ngày 14/9/2021 (Thứ 3). 

2.  Địa điểm: Tại Hội trường HĐND - UBND huyện. 

3. Nội dung: Làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Mắc ca 

Tây Bắc về việc thống nhất thành lập Hợp tác xã Mắc ca trên địa bàn huyện. 

4. Thành phần  

* Cấp tỉnh: Trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã 

tỉnh Điện Biên tham dự, cho ý kiến. 

* Cấp huyện: 

- Trân trọng kính mời các đồng chí Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng Tài nguyên – 

Môi trường, phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Dân 

dộc, Công an huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Hội Nông dân, Ban 

Dân tộc HĐND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

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

* Cấp xã: Đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các xã: Si Pa Phìn, 

Phìn Hồ, Chà Nưa, Chà Tở, Chà Cang, Nậm Khăn, Nậm Tin, Pa Tần. 

* Nhà đầu tư: Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Mắc 

ca Tây Bắc. 

Lưu ý: Các đại biểu dự họp thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. 

Thừa lệnh UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện trân trọng kính 

mời các đồng chí tới dự họp đầy đủ, đúng thời gian, thành phần./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy (B/c); 

- TT. HĐND huyện (B/c); 

- LĐ. UBND huyện (B/c); 

- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT. 

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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