HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:586 /GM-HĐND

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 10 năm 2020

GIẤY MỜI HỌP
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Thường trực
Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tổ chức phiên họp tháng 10/2020 với các
nội dung sau:
I. Nội dung 1: Họp liên tịch để dự kiến nội dung kỳ họp thứ hai mươi
của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
1. Thành phần:
- Thường trực HĐND tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh.
- Phó Trưởng các ban của HĐND tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư
pháp, Nội vụ, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông
tin và Truyền thông, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo,
Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh.
- Lãnh đạo, chuyên viên phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh.
- Các Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.
- Trưởng, phó các phòng; chuyên viên phòng Tổng hợp Văn phòng
HĐND tỉnh.
2. Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút , ngày 21/10/2020.
3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh.
II. Nội dung 2: Nghe báo cáo về tình hình hình thực hiện Nghị quyết số
58/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu
tư công năm 2020 tỉnh Lạng Sơn và Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày
10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích
đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp,
nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025.
1. Thành phần:
- Thường trực HĐND tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.
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- Đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh.
- Phó Trưởng các ban của HĐND, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và phát
triển nông thôn.
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; chuyên viên phòng Kinh tế,
Văn phòng UBND tỉnh.
- Trưởng, phó các phòng; chuyên viên phòng Tổng hợp Văn phòng
HĐND tỉnh.
2. Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 21/10/2020.
3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh.
4. Phân công nhiệm vụ:
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tham mưu cho Thường trực về nội
dung liên quan đối với 02 nghị quyết trên.
- Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp chuẩn bị các điều kiện phục vụ phiên
họp.
Kính mời các đồng chí trong thành phần đến dự họp đầy đủ, đúng thời
gian./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời họp;
- CVP Tỉnh ủy (để biết);
- Phóng viên Báo Lạng Sơn; Đài PT-TH tỉnh
(dự và đưa tin);
- Lưu: VT.

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thanh Nhàn

