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GIẤY MỜI 
Tham dự kỳ họp thứ 19, 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 kỳ họp thứ 19, 

HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với thời gian, địa điểm và nội dung 

như sau: 

- Thời gian: 01 ngày, ngày 20 tháng 11 năm 2020 (khai mạc lúc 07 giờ 30 

phút). 

- Địa điểm: Hội trường số 2, tầng II, trụ sở HĐND – UBND tỉnh (số 62 - Hùng 

Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). 

- Nội dung: Xem xét, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của 

HĐND tỉnh theo luật định (phụ lục gửi kèm). 

Trân trọng kính mời quý đại biểu sắp xếp thời gian tham dự xuyên suốt kỳ họp. 

Lưu ý:  

- Đại biểu mặc trang phục trang nhã, lịch thiệp (Nam mặc quần tây, áo sơ mi 

thắt cà-vạt; Nữ mặc bộ áo dài truyền thống). 

- Đại biểu vắng mặt từ ½ buổi trở lên hoặc cử người dự họp thay phải báo 

cáo với Chủ tọa kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh sẽ thông báo công khai danh 
sách đại biểu vắng mặt, dự họp thay tại các phiên họp.  

- 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 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

    Phan Việt Cường 
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