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Phong Thổ, ngày        tháng 7 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Dự phiên họp 3 Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện năm 2022 

 

Kính gửi:……………………………………………………………………… 

 Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng 

Chính sách xã hội các cấp ban hành kèm theo Quyết định số 162/QĐ-HĐQT 

ngày 17/4/2003 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội; Quyết định 

số 91/QĐ-HĐQT ngày 01/12/2015 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách 

xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Ban đại 

diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương; quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;  

 Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ 

chức phiên họp lần thứ ba năm 2022, với các nội dung sau: 

 1. Nội dung:  

- Đánh giá kết quả hoạt động Ban đại diện HĐQT-NHCSXH huyện 6 

tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.  

- Tập huấn nghiệp vụ Ban đại diện. 

2. Thành phần:  

 - Chủ trì: Đ/c Mai Thị Hồng Sim – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban BĐD 

HĐQT NHCSXH huyện; 

- Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện;  

- Ban Giám đốc, Tổ trưởng nghiệp vụ và cán bộ tín dụng Phòng giao dịch 

NHCSXH huyện; 

- Phóng viên TTVH,TT&TT đưa tin. 

 3. Thời gian: ½ ngày, khai mạc vào hồi 8h30’, ngày 25/7/2022 (thứ hai). 

 4. Địa điểm: Phòng họp 3a, Trụ sở HĐND - UBND huyện. 

 5. Tổ chức thực hiện: 

Phòng giao dịch NHCSXH huyện chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần 

thiết khác phục vụ phiên họp. 



 Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện kính mời các đồng chí sắp xếp công 

việc về dự họp đúng thành phần, thời gian, địa điểm nêu trên./. 

Nơi nhận: 

   - Như thành phần; 

   - Đ/c Trưởng ban BĐD HĐQT 

NHCSXH huyện (B/c); 

   - Lưu: VT, NHCS.  

TL. TRƯỞNG BAN 

 

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN 

Nguyễn Chí Thanh 
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