
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN  

 
Số:         /GM-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bắc Sơn, ngày         tháng 7 năm 2021 

 
GIẤY MỜI 

          Dự kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân huyện Bắc Sơn 

                              khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 
 

 

Kính gửi: Các thành phần tham dự. 
 
 

 

 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trân trọng kính mời các thành 

phần tham dự kỳ họp thứ hai HĐND huyện Bắc Sơn khoá XX, nhiệm kỳ 2021-

2026 với thành phần, thời gian và địa điểm sau: 

 I. THÀNH PHẦN 

 1. Đại biểu tỉnh (Có giấy mời riêng) 

 - Mời đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn ứng cử tại huyện Bắc Sơn; 

 - Mời Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; 

- Mời Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn;  

- Mời đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn ứng cử tại huyện Bắc Sơn; 

 2. Đại biểu huyện 

- Mời  đồng chí Bí thư Huyện uỷ (Có giấy mời riêng); 

- Các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; 

- Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Chi 

cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện; 

 - Đại biểu HĐND huyện (có giấy triệu tập riêng). 

- Thành viên UBND huyện Bắc Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; 

- Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, các Ban xây dựng Đảng, các tổ chức, 

chính trị - xã hội huyện; 

 - Mời lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện.  

3. Đại biểu các xã, thị trấn: Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân các xã, thị trấn. 
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II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 1,5 ngày, từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 7  năm 2021. 

Khai mạc kỳ họp: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 7 năm 2021. 

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

Lưu ý:  

- Đề nghị đại biểu dự kỳ họp thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, 

chống dịch Covid -19.  

- Về tài liệu kỳ họp: Văn phòng HĐND và UBND huyện đăng tải đầy đủ 

tài liệu kỳ họp gửi trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice 

(Hướng dẫn tại Công văn số 56/VP ngày 20/7/2021 của Văn phòng HĐND và 

UBND huyện được gửi kèm theo). Đại biểu dự kỳ họp chủ động in tài liệu để 

nghiên cứu khi dự họp (Văn phòng HĐND và UBND huyện chỉ in tài liệu kỳ họp 

gửi các đại biểu tỉnh, Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 

huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các vị đại biểu HĐND 

huyện; Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện). 

Trân trọng kính mời các vị đại biểu đến dự họp đầy đủ./. 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện;  

- Trung tâm Văn hóa, TT và Truyền 

thông (t/h); 

- Trang thông tin điện tử; 

- Lưu: VT, HSKH. 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

  

 
 

Lê Thị Nga 
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