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  GIẤY MỜI 

Dự phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân  

huyện Lộc Bình tháng 01 năm 2023 

 

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Chương trình công tác năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện; Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2023, cụ 

thể như sau: 

I. THÀNH PHẦN 

1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; 

2. Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban Hội đồng nhân dân huyện; 

3. Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; 

4. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

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

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 01 năm 2023. 

2. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện.  

III. NỘI DUNG 

1. Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về tình hình, kết 

quả hoạt động tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023. 

2. Kế hoạch của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về kiểm tra tình 

hình, kết quả hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng 

nhân dân các xã, thị trấn. 

3. Kế hoạch của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về tiếp xúc giữa 

đại biểu Hội đồng nhân dân huyện với cử tri năm 2023.  

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với các Ban 

của Hội đồng nhân dân huyện, các cơ quan hữu quan tham mưu giúp Thường 

trực Hội đồng nhân dân huyện chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức phiên 

họp theo quy định. Gửi tài liệu phiên họp cho các thành phần dự họp chậm nhất 

là ngày 16/01/2023. 
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Kính mời các thành phần đến dự họp đúng thời gian và địa điểm trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Kế toán, CVVP; 

- Lưu: VT. 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vy Thị Bằng 
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