
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

Số:        /GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng  Sơn, ngày        tháng  3  năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị giới thiệu người ứng cử  

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
 

Kính gửi: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

 

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-

ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam   

hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết 

số 1186/2021/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, 

hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người 

ứng cử đại biểu, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội 

đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung; 

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại 

biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026 như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. 

- Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh;  

- Toàn thể công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh. 

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 3 năm 2021 (thứ Tư). 

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

Trân trọng kính mời đồng chí đaị diêṇ Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến dự Hôị nghi.̣/.                                                                                  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THNC(HXĐ) 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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