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GIẤY MỜI  
Dự phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh quý II năm 2018 

  

Căn cứ Giấy mời số 287/GM-HĐND ngày 06/6/2018 của Thường trực 
HĐND tỉnh về tổ chức phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh quý II năm 2018, 
UBND tỉnh mời các sở, ngành dự phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh cụ thể 
như sau:  

1. Thành phần: 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công 
Thương, Y tế, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công 
an, Cục Thuế;  

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện: Hữu Lũng, Cao Lộc; 

- Công ty cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ. 

2. Nội dung: Giải trình về công tác quản lý, khai thác các mỏ đất trên địa 
bàn tỉnh; ảnh hưởng đến môi trường của hoạt động sản xuất chì thỏi tại Công ty 
Cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ; giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 

3. Thời gian: Từ 8 giờ 00 ngày 13/6/2018.  

4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

5. Phân công chuẩn bị: 

Các thành phần dự họp chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, ý kiến liên quan để 
phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình các nội dung theo yêu cầu 
của Thường trực HĐND tỉnh.  

(Giấy mời số 287/GM-HĐND được gửi kèm theo trên eOffice). 

Kính mời các thành phần tham dự./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời họp; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C,PVP UBND tỉnh; 
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 

Phùng Quang Hội 
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