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GIẤY MỜI 

Dự kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ giữa năm 

2022) HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026; cụ thể như sau: 

1. Thành phần mời tham dự kỳ họp 

- Đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Đại diện Chính phủ; 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận; 

- Đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy; 

- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (có quyết định triệu tập riêng);  

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

Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Sở 

Tư pháp; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Văn 

phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh. 

- Đại diện Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Phóng viên phân xã Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân thường trú tại 

Ninh Thuận, Đài Truyền hình Quốc hội phụ trách Ninh Thuận, Báo Ninh Thuận, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (tham dự và đưa tin). 

2. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: 03 ngày - Từ ngày 18 - 20 tháng 7 năm 2022. 

Khai mạc kỳ họp: Lúc 8 giờ 00, ngày 18 tháng 7 năm 2022. 

- Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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Đề nghị quý Đại biểu sắp xếp thời gian đến tham dự đầy đủ, đúng thành 

phần để kỳ họp đạt kết quả tốt. 

(Đại biểu dự họp mặc trang phục theo Nội quy kỳ họp tại Quy chế hoạt 

động của HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời, thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 theo quy định. 

Tài liệu kỳ họp được đăng tải trên Website HĐND tỉnh Ninh Thuận tại mục 

tài liệu kỳ họp thứ 7, đề nghị đại biểu truy cập, nghiên cứu phục vụ kỳ họp.)./. 

  

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND tỉnh;                                                                              

- Như thành phần mời;        

- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND.                                                   

 

 

   TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

    KT. CHỦ TỊCH 

  PHÓ CHỦ TỊCH 
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