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GIẤY MỜI 

Dự kỳ họp lần thứ mười HĐND huyện khóa XIX, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 

  
 

 Thường trực HĐND huyện quyết định tổ chức kỳ họp lần thứ mười HĐND 

huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với thành phần, nội dung, thời gian, địa 

điểm cụ thể như sau: 

 1. Thành phần mời dự: 

 - Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; 

 - Đại diện Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; 

 - Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn;                    (Có Giấy mời riêng) 

 - Đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh Lạng Sơn; 

 - Đại diện lãnh đạoThường trực Huyện ủy; 

- Đại biểu HĐND huyện Khóa XIX; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; 

 - Chánh án Tòa án nhân dân huyện; 

 - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện; 

 - Các thành viên UBND huyện; 

- Thủ trưởng hoặc Phó các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện; 

- Thủ trưởng các đoàn thể và đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; 

 - Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn; 

 - Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

 - Phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

 - Đại biểu đại diện cử tri 02 xã: Nhật Tiến và Yên Bình. 

 2. Nội dung kỳ họp 
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 Nghe, thảo luận các Báo cáo, Tờ trình của HĐND, các Ban HĐND, UBND 

huyện và các cơ quan chức năng theo quy định; xây dựng, thông qua các Nghị 

quyết của kỳ họp. 

 3. Thời gian: 1,5 ngày, từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 12 mười 2019. 

 Kỳ họp khai mạc lúc 07 giờ 30, ngày 16 tháng 12 mười 2019 (Đề nghị các 

vị đại biểu đến trước 15 phút để nhận tài liệu). 

 4. Địa điểm: Hội trường tầng 4, trụ sở UBND huyện Hữu Lũng. 

 Kính mời các đại biểu đến dự kỳ họp đúng thời gian, địa điểm trên. 

         (Đề nghị Thường trực HĐND và UB MTTQVN xã Nhật Tiến và Yên Bình 

chọn cử mỗi xã 01 đại biểu đại diện cử tri và Ủy quyền Thường trực HĐND xã 

mời đại biểu cử tri dự kỳ họp lần thứ mười HĐND huyện)./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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