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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /GM-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Họp xem xét kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp  

thứ Hai mươi Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh tháng 6/2021, UBND 

tỉnh tổ chức cuộc họp xem xét kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 

kỳ họp thứ Hai mươi HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Mời đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Mời đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi 

trường, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Thông tin và Truyền thông, Y tế, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng tỉnh; Công ty Điện lực Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh. 

  2. Nội dung: xem xét kết quả giải quyết ý  kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ 

họp thứ hai mươi Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

3. Thời gian: từ 14 giờ 00 phút, ngày 10/6/2021 (thứ Năm).  

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

5. Phân công nhiệm vu ̣

- Các thành phần dự họp chuẩn bị ý kiến tham gia đối với nội dung được 

giao giải quyết tại Công văn số 5107/VP-THNC ngày 14/12/2020 và Công văn 

số 1296/VP-THNC ngày 09/4/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về xem xét, giải 

quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh. 

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện phục vụ cuộc họp. Tổng 

hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị để xây dựng Báo cáo chung về kết quả giải 

quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Hai mươi HĐND tỉnh khóa XVI 

nhiệm kỳ 2016 - 2021, báo cáo tại cuộc họp.  

UBND tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí dự họp./. 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Ban TCD, TH-CB;  

- Lưu: VT, THNC (PT).    

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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