
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /GM-UBND Đăk Hà, ngày      tháng 9 năm 2022 

 

 

GIẤY MỜI 

Dự làm việc với Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh về giám sát  

tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND  

 
 

Kính gửi: Thành viên Ban Đại diện HĐQT-NHCSXH huyện.  

 

Thực hiện Công văn số 92/ĐGS-CTHD, ngày 20/9/2022 của Đoàn giám sát 

Hội đồng nhân dân tỉnh, về việc thông báo thời gian, địa điểm giám sát chuyên đề 

của HĐND tỉnh; Công văn số 98/ĐGS-CTHD, ngày 29/9/2022, về việc điều chỉnh 

thời gian, địa điểm giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện 

mời các thành viên Ban Đại diện dự làm việc với Đoàn giám sát chuyên đề HĐND 

tỉnh như sau: 

1. Thành phần mời dự làm việc: 

Các thành viên Ban Đại diện HĐQT-NHCSXH huyện theo Quyết định số 

58/QĐ-UBND, ngày 19/01/2021; Quyết định số 03/QĐ-UBND, ngày 04/1/2022; 

Quyết định số 531/QĐ-UBND, ngày 03/6/2022 của UBND huyện Đăk Hà. 

2. Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 10 năm 2022 (Thứ ba).  

3. Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện (Tầng 2). 

4. Nội dung làm việc: Đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

67/2019/NQ-HĐND, ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác 

sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín 

dụng đen” trên địa bàn huyện theo nội dung Kế hoạch số 05/KH-ĐGS, ngày 

19/4/2022 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh. 

5. Công tác chuẩn bị: Giao Phòng Giao dịch NHCSXH huyện chủ trì, phối 

hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung báo cáo, hội trường 

làm việc để phục vụ Đoàn công tác. 

Đề nghị các đồng chí thành viên HĐQT sắp xếp đến dự làm việc đúng thời 

gian quy định./. 
  

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đoan 
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