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Số: 355 /GM-UBND Lạng Sơn, ngày  31 tháng 10 năm 2018 
 

GIẤY MỜI 
Dự phiên họp chất vấn giữa hai kỳ họp  

của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 
 

 
 

 Thực hiện Giấy mời số 679/GM-HĐND ngày 26/10/2018 của Thường 
trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức phiên họp chất vấn giữa hai kỳ họp, 
Ủy ban nhân dân tỉnh mời các thành phần dự phiên họp chất vấn như sau: 

1. Thành phần  

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

- Lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào 
tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Y tế, Tư pháp. 

- Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn. 

2. Thời gian: Từ 08 giờ, ngày 06/11/2018 (thứ Ba).  

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

4. Phân công chuẩn bị: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động chuẩn 
bị các nội dung theo yêu cầu tại Kế hoạch số 625/KH-HĐND ngày 11/10/2018 
của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức phiên chất vấn giữa hai kỳ 
họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Công văn số 4104/VP-KTN ngày 
16/10/2018 của Văn phòng UBND tỉnh và trực tiếp giải trình tại phiên chất vấn. 

- Các thành phần tham dự chuẩn bị ý kiến phát biểu theo chức năng, 
nhiệm vụ quản lý chuyên ngành. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính mời các đồng chí dự họp./. 

 
Nơi nhận:  
- Như thành phần mời dự họp; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 Các phòng : KTN, KGVX, TH; 
- Lưu: VT, KTN (NNT).    

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội   
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