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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung  

trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND tỉnh khóa X 
 

Để chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND tỉnh khóa X, 

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp Uỷ ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt 

trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương 

trình kỳ họp.  

Thường trực HĐND tỉnh trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, 

đơn vị đến tham dự Hội nghị. 

1. Thành phần Hội nghị: 

* Chủ trì hội nghị: Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

* Mời tham dự: 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; 

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

tỉnh, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự; 

- Giám đốc các Sở, ngành: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Khoa 

học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo các phòng và chuyên viên thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh; 

- Phóng viên Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương. 

2. Nội dung: Thống nhất nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp 

thường lệ cuối năm 2022 - HĐND tỉnh khóa X. 

3. Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian: Lúc 15 giờ, ngày 07 tháng 10 năm 2022 (Chiều thứ sáu ). 
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- Địa điểm: Hội trường A HĐND tỉnh - tầng 15 tháp B Trung tâm Hành chính tỉnh.  

Để Hội nghị đạt kết quả cao, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu 

sắp xếp tham dự đúng thành phần và thời gian quy định. 

* Lưu ý: Tài liệu Hội nghị được cung cấp trực tuyến, đề nghị các đại biểu 

vui lòng quét mã QR để khai thác tài liệu; đồng thời, tuân thủ nghiêm các quy 

định về phòng, chống dịch Covid-19./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời dự; 

- Lãnh đạo Văn phỏng; 

- Các phòng;  

- Lưu: VT, Th.Trg.                                                         

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

Bùi Văn Ra 
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