
 TỈNH ỦY LẠNG SƠN 
ĐẢNG ĐOÀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Số  68 - GM/ĐĐ Lạng Sơn, ngày 10 tháng 8 năm 2019 

GIẤY MỜI HỌP 
 

Đảng đoàn HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để xem xét, cho ý kiến thẩm 
định 02 nội dung do Ban cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị, nội dung cụ thể như 
sau:  

1. Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về Đề án Xây dựng khu vực 
phòng thủ tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030;  

2. Dự thảo Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU, 
ngày 25/8/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh. 

Thành phần mời dự họp: 

 - Các đồng chí Đảng đoàn HĐND tỉnh. 

 - Thường trực HĐND tỉnh. 

 - Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo sở, ngành: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên 
phòng tỉnh, Công an tỉnh (dự nội dung 1); Tư pháp, Nội vụ (dự nội dung 2); Văn 
phòng UBND tỉnh. 

- Chuyên viên giúp việc Ban Pháp chế HĐND tỉnh. 

Thời gian: Từ 8 giờ 00’ ngày 16 tháng 8 năm 2019. 

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến II, Văn phòng HĐND tỉnh. 

(Đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn chuẩn 
bị tài liệu nội dung trên - 15 bộ, báo cáo tóm tắt tại cuộc họp).  

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

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời, 
- Đ/c Chánh VP Tỉnh ủy (để biết), 
- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh, 
- GV Đảng đoàn (dự họp), 
- Phòng HC-TC-QT, KT, 
- Lưu văn thư. 

T/L ĐẢNG ĐOÀN 
CHÁNH VĂN PHÒNG 
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