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GIẤY MỜI 
Dự họp về phản ánh kết quả thảo luận tổ đại biểu 

của kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khoá XVI 
 

 

Thực hiện Chương trình làm việc kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân tỉnh 
khóa XVI (tổ chức từ ngày 5 - 7/12/2018), Chủ tịch UBND tỉnh mời dự họp về 
tổng hợp, phản ánh tình hình thảo luận của các tổ đại biểu HĐND tỉnh như sau: 

1. Thành phần: 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh (tại các Nghị quyết: Số 08/NQ-
HĐND ngày 30/6/2016, số 26/NQ-HĐND ngày 21/7/2017, số 39/NQ-HĐND 
ngày 11/12/2017, số 02/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh).  

- Thủ trưởng các sở, ngành: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chi huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng, Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường, Bảo hiểm xã 
hội tỉnh. 

2. Nội dung: 

Tiếp thu ý kiến kết luận của Lãnh đạo HĐND tỉnh, phân công của Chủ 
tịch UBND tỉnh chuẩn bị các nội dung trả lời chất vấn và giải trình tại kỳ họp 
thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI.  

3. Thời gian: 16 giờ 15 phút, ngày 06 tháng 12 năm 2018. 

4. Địa điểm: Phòng họp tầng 4, Trụ sở UBND tỉnh. 

Kính mời các thành phần dự họp đúng thành phần và thời gian trên./. 

Nơi nhận:  
- Như  thành phần mời; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, HC-QT, TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (NVH).  

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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