
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /GM-HĐND-DT                Lạng Sơn, ngày 04 tháng 02 năm 2021 

  
GIẤY MỜI HỌP 

                                                 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh tại Văn bản số 16-

CV/ĐĐ ngày 03/02/2021 giao Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan liên quan nghiên cứu và đề xuất ý kiến thẩm định đối với nội dung dự 

thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền 

vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030. Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức họp 

để tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết trên, cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

- Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo 

phòng Công tác HĐND và Chuyên viên giúp việc Ban Dân tộc HĐND tỉnh. 

2. Thời gian: 14h00' ngày 05 tháng 02 năm 2021 (thứ sáu).    

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 2, tầng 3, Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh. 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuẩn bị tài liệu liên quan và trình bày dự thảo 

Nghị quyết tại cuộc họp. Đề nghị các thành phần dự họp thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định./. 

                      

Nơi nhận:                                                                  
- Thường trực HĐND (b/c); 

- Như thành phần mời họp; 

- C,PCVP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Phòng TH, HC-TC-QT, KT;                                                                                                                                                                        
- Lưu: VT.                                                                            

TM. BAN DÂN TỘC  

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Hoàn  
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