
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:       /TB-HĐND Lạng Sơn, ngày    09   tháng  12  năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực HĐND tỉnh 

với Thường trực HĐND cấp huyện, Thường trực HĐND cấp xã về tình hình 

kết quả công tác năm 2021; Chương trình công tác năm 2022 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 834/KH-HĐND ngày 26/10/2021 của Thường 

trực HĐND tỉnh về tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với 

Thường trực HĐND cấp huyện, Thường trực HĐND cấp xã về tình hình kết quả 

công tác năm 2021; Chương trình công tác năm 2022. Nội dung, chương trình 

cụ thể như sau:  

1. Thành phần 

a) Điểm cầu cấp tỉnh 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các Phó Trưởng ban của HĐND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính; Kế hoạch và Đầu 

tư; Văn phòng UBND tỉnh; 

-  Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo các Phòng 

chuyên môn; chuyên viên phòng Công tác HĐND, Dân nguyện - Thông tin; 

- Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn. 

b) Điểm cầu cấp huyện và cấp xã: theo Kế hoạch số 834/KH-HĐND ngày 

26/10/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 

2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 01 buổi, từ 08 giờ 00’, ngày 24/12/2021. 

- Địa điểm:  

+ Điểm cầu cấp tỉnh: tại phòng họp tầng 4, UBND tỉnh (số 02, đường 

Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn). 

+ Cấp huyện, cấp xã: 11 điểm cầu tại các huyện, thành phố Lạng Sơn và 

200 điểm cầu tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (địa điểm cụ thể do 

cấp huyện, cấp xã bố trí). 
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3. Tài liệu phục vụ Hội nghị 

- Dự thảo Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 

năm 2021; Chương trình hoạt động năm 2022. 

- Các Báo cáo tham luận. 

4. Tổ chức thực hiện:                                                                                                                      

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh gửi tài liệu qua hệ thống quản 

lý văn bản và điều hành của tỉnh (eOfice) đến các huyện, thành phố; chuẩn bị tài 

liệu phục vụ Hội nghị cấp tỉnh. 

- Các huyện chủ động chuẩn bị tài liệu, điều kiện tổ chức hội nghị trực 

tuyến cho đại biểu cấp huyện; thông báo, chỉ đạo cấp xã chuẩn bị các điều kiện, 

tài liệu phục vụ Hội nghị ở cấp xã. Phối hợp tổng duyệt hệ thống kỹ thuật tại 

điểm cầu cấp huyện, xã (15 giờ 00 ngày 23/12/2021 và trước 07 giờ 00 ngày 

24/12/2021); cử công chức trực phối hợp phục vụ Hội nghị đảm bảo thông suốt 

(Có văn bản riêng gửi Viễn thông Lạng Sơn). 

- Đầu mối phối hợp công tác phục vụ Hội nghị: 

+ Về nội dung, chương trình, tài liệu Hội nghị: Đồng chí Đinh Thị 

Phương, Trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân, ĐT: 0912.939.739.  

+ Hệ thống kỹ thuật: Đồng chí Nông Quốc Khánh, Trưởng phòng Hành 

chính, Tổ chức, Quản trị, ĐT: 0988.806.983. 

Trân trọng thông báo và đề nghị các đại biểu thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid -19 theo quy định. 

(Các nội dung khác thực hiện theo Kế hoạch số 834/KH-HĐND ngày 

26/10/2021 của Thường trực HĐND tỉnh). 

Thông báo này thay cho Giấy mời./. 

 
Nơi nhận:          
- Như thành phần;   

- Đài TT-TH tỉnh, Báo Lạng Sơn; 

- Lưu: VT. 

 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Thúy Duyên 
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