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GIẤY MỜI HỌP 
 

Thực hiện Kế hoạch số 265/KH-HĐND ngày 21/5/2018 về tổ chức phiên 
họp của Thường trực HĐND tỉnh quý II năm 2018 để nghe Sở Tài nguyên và 
Môi trường chủ trì cùng các cơ quan liên quan giải trình về công tác quản lý, 
khai thác các mỏ đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; thực trạng về ảnh hưởng đến 
môi trường của hoạt động sản xuất chì thỏi tại Công ty cổ phần Kim loại mầu 
Bắc Bộ; giải pháp khắc phục trong thời gian tới, cụ thể như sau:   

1. Thành phần dự họp: 

- Thường trực HĐND tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh. 

- Phó Trưởng Ban HĐND tỉnh. 

- Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh. 

- Đại diện Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.  

 - Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì giải trình 

- Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị tham gia giải trình do UBND tỉnh phân 
công (Đề nghị UBND tỉnh mời giúp). 

- Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; các trưởng, phó trưởng phòng; 
chuyên viên phòng Tổng hợp. 

- Phóng viên Báo Lạng Sơn, Ðài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Phân xã 
Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Lạng Sơn, Báo Tiền phong thường trú tại 
Lạng Sơn (dự và đưa tin). 

2. Thời gian: Từ 8 giờ 00’, ngày 13 tháng 6 năm 2018. 

 3. Địa điểm:  Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

Trân trọng kính mời các thành phần dự họp./.   

 

Nơi nhận:                                  
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c); 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Các thành phần dự họp; 
- Chánh Văn phòng Tỉnh ủy (để biết); 
- CPVP HĐND tỉnh; 
- Các Phòng CM, KT;  
- Lưu: Văn thư.                                                      

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Đặng Ân 
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