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GIẤY MỜI 

Dự phiên họp giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh 

 

Thực hiện Giấy mời số 235/GM-HĐND ngày 05/5/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về tổ chức phiên họp giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh quý II năm 2020 để nghe các sở, ngành giải trình về 

thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn 

tỉnh; tình hình, kết quả giải quyết một số kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh mời 

các thành phần tham dự phiên họp giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Nội dung giải trình về thực hiện pháp luật, chính sách về thanh 

niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh 

- Thành phần: Mời Lãnh đạo các sở, ngành: Công an tỉnh, Nội vụ, Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc 

tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên. 

- Thời gian: Từ 13 giờ 30 đến 15 giờ 30 ngày 15/5/2020 (thứ Sáu). 

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

2. Nội dung giải trình về tình hình, kết quả giải quyết một số kiến nghị 

của cử tri 

- Thành phần: Mời Lãnh đạo các sở, ngành: Công an tỉnh, Tài nguyên và 

Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Công Thương, Thanh tra tỉnh, UBND các huyện: Văn Lãng, 

Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập. 

- Thời gian: Từ 15 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 15/5/2020 (thứ Sáu). 

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

3. Tổ chức thực hiện: Các thành phần được mời họp chủ động cập nhật, 

nghiên cứu trước tài liệu được gửi qua iOffice và trên Trang thông tin của Văn 

phòng UBND tỉnh. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp và cơ quan trình; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh (để biết); 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Ban TCD, TH-CB;  

- Lưu: VT, TH (PT).    

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
Phạm Hùng Trường 
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