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GIẤY MỜI  

Dự Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu                                 
Hội đồng nhân dân năm 2018 

 

Thực hiện Kế hoạch số 454/KH-HĐND ngày 18/7/2018 của Thường trực 
HĐND tỉnh về tổ chức bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân 
dân năm 2018; Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo và Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các huyện, thành phố; 

- Trưởng ban và Phó Trưởng ban chuyên trách các Ban HĐND huyện, thành 
phố (Đề nghị Thường trực HĐND các huyện, thành phố Lạng Sơn mời giúp) 

- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh. 

2. Thời gian: 02 ngày, từ 16/8/2018 đến 17/8/2018. Khai mạc hồi 8 giờ 00 
ngày 16/8/2018. 

3. Địa điểm: Hội trường C2, tầng 2 nhà C, Nhà khách Tỉnh ủy, phố Cửa 
Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.  

4. Các điều kiện đảm bảo 

 - Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức ăn trưa cho tất cả các đại biểu dự lớp bồi 
dưỡng; ăn tối cho đại biểu ở huyện tại Nhà khách Tỉnh ủy. 

 - Về chỗ nghỉ, Văn phòng HĐND tỉnh đã liên hệ với Nhà khách Tỉnh ủy, các 
đoàn có nhu cầu bố trí chỗ nghỉ đề nghị chủ động liên hệ đặt phòng và thanh toán 
với nhà khách (Điện thoại lễ tân nhà khách: 02053.810.249). 

 - Các đại biểu chủ động chuẩn bị sổ sách, giấy bút… 

Kính mời các đồng chí trong thành phần đến dự đầy đủ./. 

Nơi nhận:                                 
- Như thành phần mời;  
- CVP Tỉnh ủy (để biết);   
- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH (đưa tin); 
- Phòng HC-TC-QT; 
- Website VP;                                                         
- Kế toán;                                                               
- Lưu: VT 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

Nguyễn Đặng Ân 
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