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GIẤY MỜI HỌP 

 

Thực hiện chương trình công tác, Thường trực HĐND tỉnh triệu tập phiên 
họp thường kỳ tháng 11 năm 2018 để xem xét, cho ý kiến các nội dung cụ thể 
sau: 

- Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐND tháng 10; Chương trình hoạt 
động tháng 11 năm 2018;  

- Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐND năm 2018; Chương trình hoạt 
động năm 2019;  

- Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả phối hợp giữa Thường 
trực HĐND với UBND tỉnh giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai kỳ 
họp HĐND tỉnh. 

- Báo cáo kết quả giám sát của HĐND tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng 
tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Dự thảo Chương trình kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh.  

1. Thành phần tham dự: 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các Phó Trưởng ban chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh; 

- Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo và  chuyên viên Phòng 
Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh. 

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 ngày 02/11/2018. 

3. Địa điểm: Phòng họp Trực tuyến 2, Văn phòng HĐND tỉnh. 

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

 
Nơi nhận:                                 
- Như TP mời họp;  
- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH (đưa tin); 
- CVP Tỉnh ủy (để biết); 
- Phòng HC-TC-QT; 
- Website VP, Kế toán;                                                               
- Lưu: VT. 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

Nguyễn Đặng Ân 
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