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GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

sau kỳ họp thứ tám, nhiệm kỳ 2016 - 2021  
  

Căn cứ Thông báo số 202/TB-MTTQ-BTT ngày 22/7/2018 của Ban Thường 
trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với 
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sau kỳ họp thứ tám, nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban 
nhân dân huyện mời dự tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sau kỳ 
họp thứ tám, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:  

1. Thành phần 

- Đồng chí Đinh Hữu Học, Chủ tịch UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường; 
Kinh tế và Hạ tầng; Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc; Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng HĐND và UBND; Trung 
tâm Phát triển quỹ đất huyện. 

2. Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 31 tháng 7 năm 2018 (Thứ Ba). 

3. Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Nhân Lý. 

4. Công tác chuẩn bị: 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao 
chủ động rà soát kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri từ năm 
2017 đến nay tại 03 xã: xã Nhân Lý, Bắc Thủy, Vân Thủy (nêu rõ ý kiến đã 
giải quyết, ý kiến chưa giải quyết) và báo cáo về UBND huyện (qua đ/c Phạm 
Thị Hương Thảo, PCVP HĐND và UBND huyện) trước 16 giờ 00 phút ngày 
29/7/2018 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện. 

- Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện tổng hợp báo cáo kết quả 
giải quyết ý kiến, kiến nghị, báo cáo Chủ tịch UBND huyện. 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./. 
                                                                                                                                                     

 
 
 
Nơi nhận:                                                           
- Như thành phần mời;                                                                           
- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện;   
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 
 

 
Phạm Thị Hương Thảo 
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