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GIẤY MỜI  

Dự làm việc với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

    
Thực hiện Kế hoạch 218/KH-HĐND ngày 27/5/2020 của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 

XVII, tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức thảo luận trước Kỳ họp tại UBND thị xã Kỳ 

Anh. 

1. Thời gian: Từ 14h30 ngày 3/7/2020 (Chiều thứ 6). 

2. Địa điểm: Phòng họp số 01, Nhà làm việc UBND thị xã. 

3. Thành phần tham dự, kính mời: 

* Ở tỉnh: 

- Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy chỉ đạo thị xã Kỳ Anh. 

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thị xã Kỳ Anh: 

- Đồng chí Đặng Văn Thành, UVBCH Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy thị xã Kỳ Anh 

- Tổ trưởng; 

- Đồng chí Nguyễn Quốc Hà, PGĐ Sở Xây dựng - Tổ phó; 

- Đồng chí Võ Văn Phúc - Chánh Thanh tra tỉnh. 

* Ở thị xã: 

- Đại diện Thường trực Thị ủy; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã; 

- Đại diện lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân; 

- Đại diện lãnh đạo UBND thị xã; 

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã; 

- Trưởng và phụ trách các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thị xã. 

- Trung tâm Văn hóa – truyền thông cử cán bộ tới dự và đưa tin. 

          Giao Trưởng các phòng, ban liên quan nghiên cứu các nội dung, dự thảo 

trình Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII để có ý kiến thảo luận tại cuộc họp, 

Văn phòng HĐND&UBND chuẩn bị hội trường và các điều kiện phục vụ cuộc 

họp. 

Đề nghị các thành phần tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định./. 

 
  Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, phó chủ tịch UBDND thị xã; 

- Văn phòng HĐND &UBND thị xã; 

- Lưu: VT. 
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