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GIẤY MỜI HỌP 

 

Đảng đoàn HĐND tỉnh tổ chức họp để xem xét, cho ý kiến thẩm định một 

số nội dung do Ban cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị để trình Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 4, cụ thể như sau: 

1. Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự từ nay đến 

năm 2025.  

a) Thành phần tham dự:  

- Các đồng chí Đảng đoàn HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo các Ban HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Chuyên viên giúp việc Ban Pháp chế HĐND tỉnh. 

b) Thời gian: Từ 15 giờ 30’ đến 16 giờ 15’, ngày 11 tháng 01 năm 2021. 

2. Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về việc xin chủ trương 

đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Hoàng Đồng, 

thành phố Lạng Sơn.  

a) Thành phần tham dự:  

- Các đồng chí Đảng đoàn HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo các Ban HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi 

trường, Xây dựng; UBND thành phố Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Chuyên viên giúp việc Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh. 
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b) Thời gian: Từ 16 giờ 15’ đến 17 giờ 00’, ngày 11 tháng 01 năm 2021. 

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

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

Nơi nhận: 
- Như TP dự họp, 

- Đ/c Chánh VP Tỉnh ủy (để biết), 

- Phòng HC-TC-QT, KT, GVĐĐ, 

- Lưu văn thư.  

 

T/M ĐẢNG ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

 Đoàn Thị Hậu 
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