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GIẤY MỜI  

Họp xem xét kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; kết quả thực 

hiện những kiến nghị của các Đoàn giám sát chuyên đề HĐND, Thường 

trực HĐND, các Ban của HĐND huyện từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, 

HĐND huyện khóa XVI đến nay 

   

Thực hiện Thông báo kết luận số 417/TB-UBND ngày 22/4/2019 phiên 

họp UBND huyện thường kỳ tháng 4 năm 2019, UBND huyện trân trọng kính 

mời các đồng chí tham dự họp xem xét kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của 

cử tri; kết quả thực hiện những kiến nghị của các Đoàn giám sát chuyên đề 

HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 

2021, HĐND huyện khóa XVI đến nay, cụ thể như sau: 

I.  THÀNH PHẦN 

1. Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Chủ tịch UBND huyện, Chủ trì cuộc họp; 

2. Đồng chí Hoàng Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

2. Đại diện Thường trực HĐND huyện; 

3. Đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; 

4. Đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND huyện; 

5. Đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN huyện; 

6. Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;  

7. Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự: Tòa án nhân dân huyện; 

Viện Kiểm sát nhân dân huyện; Chi cục Thi hành án dân sự huyện; Chi cục 

Thuế; Kho bạc nhà nước Lộc Bình; Chi cục Thống kê; Hạt Kiểm lâm Lộc Bình; 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai huyện; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng huyện; Trung tâm Y tế huyện; Điện lực Lộc Bình; Công ty than 

Na Dương; Bảo hiểm xã hội huyện. 

7. Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; 

8. Đại diện lãnh đạo các trường học: Tiểu học xã Lục Thôn, Mầm non xã 

Sàn Viên;  

9. Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

II. NỘI DUNG 

Phiên họp sẽ xem xét, đánh giá kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử 

tri; kết quả thực hiện những kiến nghị của các Đoàn giám sát chuyên đề HĐND, 
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Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, 

HĐND huyện khóa XVI đến nay. 

(Có danh mục văn bản kèm theo) 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM    

1. Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 16/5/2019 (Thứ năm). 

2. Địa điểm: Hội trường HĐND và UBND huyện. 

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

1. Các cơ quan, đơn vị được mời họp chủ động in ấn tài liệu dự họp theo 

danh mục kèm theo giấy mời, chuẩn bị các ý kiến trả lời theo nghành, lĩnh vực 

được phân công. 

2. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị Báo cáo tổng hợp 

kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; kết quả thực hiện những kiến nghị 

của các Đoàn giám sát chuyên đề HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của 

HĐND huyện từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện khóa XVI đến nay; 

chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham mưu giúp UBND huyện tổ chức phiên 

họp đúng thời gian quy định. 

Kính mời các đồng chí có trong thành phần đến dự họp đúng thời gian và 

địa điểm trên./. 

 

Nơi nhận:                                                                      
- Như thành phần mời; 

- C, PCVP và các CV; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

 và Truyền thông huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
Vy Thị Bằng 

 
 
 


