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Quảng Nam, ngày        tháng       năm 2021

GIẤY MỜI
Tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

 khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
    

               Kính gửi:  .........................................................................................................................

............................................................................................................................
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức tổng kết hoạt động 

HĐND tỉnh IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với thời gian, địa điểm và nội dung như sau:
1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2021 (thứ Ba)
2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Nam, số 62 - Hùng Vương, 

thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
3. Nội dung: Phiên họp dự kiến sẽ xem xét, thực hiện các nội dung sau:
3.1. Báo cáo tổng kết hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của 

HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026;
3.2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021, 

phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026;
3.3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 

2021, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 – 2026;
3.4.  Báo cáo tổng kết hoạt động của Tòa án nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021, 

phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026;
3.5. Báo cáo tổng kết về công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban 

MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026.
3.6. Khen thưởng cuối nhiệm kỳ.
Trân trọng kính mời quý đại biểu sắp xếp thời gian tham dự.
Lưu ý: 
- Tài liệu kỳ họp được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng nhân 

dân tỉnh tại địa chỉ dbnd.quangnam.gov.vn, mục TÀI LIỆU KỲ HỌP, đề nghị đại 
biểu truy cập, tra cứu. 

- Đại biểu ở xa có nhu cầu nghỉ lại vui lòng liên hệ Văn phòng HĐND tỉnh 
theo số điện thoại 0905.278.969 - 0235.3506369 (đồng chí Phạm Trí Quốc, Trưởng 
phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị)./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TT HĐND tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: CPVP,CV;
- Lưu VT, CVTH (Hạnh).

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
 KT.  CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
    Trần Xuân Vinh
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