
 

 

GIẤY MỜI 

Dự các Hội nghị để giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh  

nhiệm kỳ 2021-2026 

 
 

Căn cứ Hướng dẫn số 18/HD-MTTQ-BTT ngày 18/02/2021 của Ban 

thường trực UBMTTQ tỉnh về Hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu 

người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 

2021-2026; thực hiện Thông báo số 82/TB-MTTQ-BTT ngày 19/02/2021 của 

Ban thường trực UBMTTQ tỉnh về việc phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần 

những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và Thông báo số 

83/TB-MTTQ-BTT ngày 22/02/2021 của Ban thường trực UBMTTQ tỉnh về 

phân công cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lạng Sơn giám sát các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời 

các thành phần tham dự các Hội nghị như sau: 

I. Thời gian: từ 14 h00 ngày 03/03/2021 

II. Địa điểm: Tại phòng họp 402 Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

III. Thành phần mời dự các Hội nghị như sau: 

1. Hội nghị lần thứ nhất: Từ 14h00 ngày 03/3/2021, Họp lãnh đạo cơ 

quan để dự kiến giới thiệu người ứng cử. 

Thành phần tham dự: 

Đại diện cơ quan UBMTTQ tỉnh 

Tập thể lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

Tập thể BCH Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Hội nghị lần thứ hai: Từ 15h00 ngày 03/3/2021, Hội nghị lấy ý kiến 

của cử tri nơi công tác (Giám đốc sở đã thống nhất với BCH Công đoàn cơ sở để 

triệu tập Hội nghị). 

Thành phần tham dự: 

Đại diện cơ quan UBMTTQ tỉnh 

Tập thể lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

Tập thể BCH Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
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3. Hội nghị lần thứ ba: Từ 16h00 ngày 03/3/2021, Họp ban lãnh đạo mở 

rộng của cơ quan để thảo luận, giới thiệu người ứng cử. 

Thành phần tham dự: 

Đại diện cơ quan UBMTTQ tỉnh 

Tập thể lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

Đại diện BCH Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

Trưởng hoặc phó các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở. 

IV. Nội dung: Thực hiện các nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người 

ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đồng chí sắp xếp thời gian đến dự họp 

đúng thời gian, địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (chuẩn bị phòng họp); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Chiến 
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