
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 

 
Số:  151/HĐND-VP 

V/v triệu tập đại biểu dự kỳ họp  

thứ tám HĐND huyện khóa XIX, 

nhiệm kỳ 2016-2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Sơn, ngày 20 tháng 11 năm 2018 

 
Kính gửi: Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bắc Sơn 

                                              khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban 

Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bắc Sơn 

khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện triệu tập các vị đại biểu Hội đồng 

nhân dân huyện tham dự kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân huyện Bắc Sơn khóa 

XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 với thời gian và địa điểm như sau: 

 1. Thời gian: Ngày 13 và 14 tháng 12 năm 2018 (thứ Năm và thứ Sáu). 

- Phiên họp trù bị:  Bắt đầu vào hồi 07 giờ 15 phút, ngày 13/12/2018. 

- Khai mạc: Vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 13/12/2018. 

 2. Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm hành chính huyện Bắc Sơn. 

 (Lưu ý về trang phục: Đại biểu nam mặc áo sơ mi trắng, thắt caravat, quần 

tối màu; đại biểu nữ mặc áo dài truyền thống hoặc trang phục dân tộc). 
 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đề nghị các vị đại biểu Hội đồng 

nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đến dự kỳ họp đầy đủ./. 

 
 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, HSKH. 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

 

 

Lê Thị Nga 
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