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GIẤY MỜI 

  

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức làm việc với Ủy ban nhân 

dân tỉnh về giám sát “Giải quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời 

chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII” và công tác 

chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh.  

Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 08h00 ngày 29 tháng 11 năm 2021. 

Địa điểm: Phòng họp tầng 4, Văn phòng UBND tỉnh. 

Chương trình làm việc bố trí như sau: 

* Từ 8h00 – 10h30: Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về giám sát “Giải quyết các kiến nghị 

của cử tri và nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân 

tỉnh khóa XVII”. 

Thành phần tham dự, trân trọng kính mời:  

- Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Thành phần Đoàn giám sát theo Quyết định số 323/QĐ-HĐND ngày 

31/8/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị: Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Lao 

động -Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Bảo hiểm Xã hội tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng; các Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (dự và đưa tin). 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị tài liệu liên quan gửi đại biểu theo 

Văn bản số 328/HĐND-ĐGS ngày 06/9/2021 của Đoàn giám sát và báo cáo tại 

buổi làm việc. 

* Từ 10h30 - 11h30: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với 

Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 4 Hội đồng 

nhân dân tỉnh 
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Thành phần tham dự, trân trọng kính mời:  

- Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các đồng chí: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Các đồng chí Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Phó Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng; Trưởng, Phó Phòng Tổng hợp - Thông tin - Dân 

nguyện, Công tác HĐND thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

Đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh xây dựng báo cáo công tác chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 4 Hội đồng 

nhân dân tỉnh để báo cáo tại buổi làm việc. 

Đề nghị các đại biểu tham gia đầy đủ, đúng thành phần và đảm bảo công 

tác phòng, chống dịch Covid-19./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Phòng HC - TC - QT (để bố trí); 

- Lưu: VT, TH2. 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Phú 
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