
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /HĐND-VP       Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO 

Thay đổi thời gian họp liên tịch dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất  

và kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 

       
      

 Kính gửi:  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh; 

                                - Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND 

tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

                    - Đại diện các Sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và 

Đầu tư, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao 

và du lịch; 

                    - Trưởng, phó các phòng chuyên môn, chuyên viên phòng 

Công tác Hội đồng nhân dân - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 303/GM-HĐND ngày 

01/6/2021 mời dự họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ hai 

HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, thời gian họp bắt đầu từ 

14 giờ 00 phút ngày 07/6/2021.  

Do chiều ngày 07/06/2021, lãnh đạo HĐND tỉnh có Chương trình công 

tác đột xuất, Thường trực HĐND tỉnh điều chỉnh thời gian tổ chức phiên họp 

liên tịch trên như sau: 

Thời gian họp: Từ 10 giờ 00 phút, ngày 07/6/2021.  

Các nội dung khác tại Giấy mời số 303/GM-HĐND không thay đổi. 

Trân trọng! 

 
 

Nơi nhận:                                  
- Như kính gửi ;  

- Phóng viên Báo Lạng Sơn,  

Đài PT-TH tỉnh (dự và đưa tin);  

- CV phòng Công tác HĐND; 

- Website VP;                                                                                    

- Kế toán;                                                                   
- Lưu: VT 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

Hoàng Thúy Duyên 
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