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Số: 161/GM-UBND TP. Lạng Sơn, ngày  10  tháng 5 năm 2019 
 

GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị chuyên đề về giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ họp Hội đồng 

nhân dân thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 
           

Thực hiện Thông báo Kết luận số 227/TB-UBND ngày 19/4/2019 của UBND 
tỉnh tại cuộc họp xem xét kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ họp HĐND 
tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021, UBND thành phố tổ chức Hội nghị chuyên đề 
về giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ họp HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 
2016-2021 như sau: 

1. Thành phần: 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Đồng chí Lê Trí Thức, Chủ tịch UBND thành phố - Chủ trì cuộc họp; 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN thành phố; 

- Các Đ/c Thành viên UBND thành phố; 

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Điện lực thành phố, Công ty cổ phần cấp thoát 
nước Lạng Sơn, Công ty TNHH Huy Hoàng, Đội Quản lý TTĐT, Trung tâm VH-TT, 
Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban QLDA Đầu tư XD thành phố, Ban Quản lý chợ Giếng 
Vuông, Chi cục Thuế, Đội Quản lý thị trường số 1, Bảo hiểm xã hội thành phố. 

- Chủ tịch UBND các phường, xã; 

- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- Phóng viên Đài Phát thanh - Truyển hình tỉnh Lạng Sơn. 

2. Nội dung: Xem xét kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ họp Hội 
đồng nhân dân thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

3. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 16/5/2019 (Thứ Năm). 
4. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - UBND thành phố Lạng Sơn. 
5. Tổ chức thực hiện:  
- Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố chuẩn bị các tài liệu phục vụ Hội nghị. 
- Các cơ quan, đơn vị dự họp chuẩn bị giải trình các nội dung liên quan đến 

lĩnh vực phụ trách. 

UBND thành phố trân trọng kính mời các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị./ 
 

Nơi nhận:  
- Các thành phần dự họp; 
- Đài PT-TH tỉnh; 
- C, PCVP + CV; 
- Lưu: VT; QTM.    

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Lăng Thị Trịnh 
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