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GIẤY MỜI 

 

 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc trân trọng kính mời các  

thành phần tham dự kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 để đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2021 như sau: 

 I. THÀNH PHẦN MỜI 

 1. Đại biểu tỉnh: (Có giấy mời riêng) 

  - Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

  - Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

 - Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện. 

 2. Đại biểu huyện 

 - Thường trực Huyện ủy (Có giấy mời riêng); 

 - Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

 - Đại diện Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ; 

 - Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; 

 - Các Ủy viên UBND huyện; 

 - Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ngành: 

+ Toà án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện; Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; các Đồn Biên phòng đóng 

trên địa bàn huyện; 

+ Chi cục Thuế huyện; Đội Quản lý thị trường số 2; Kho bạc Nhà nước 

huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Xí nghiệp khai thác công trình 

thủy lợi; Chi cục Thống kê; Hạt Kiểm lâm; Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Lộc, Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Đồng Đăng; Trung tâm Viễn thông Cao Lộc; Trung tâm 

Viễn thông Đồng Đăng; Bưu điện Cao Lộc; Bưu điện Đồng Đăng; Bảo hiểm Xã hội 

huyện; Trung tâm Y tế huyện; Điện lực thành phố Lạng Sơn; 

 + Các đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đất; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

huyện; Đội quản lý trật tự đô thị; 

+ Các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội nghề nghiệp huyện. 

- Đại diện Lãnh đạo các doanh nghiệp, Hợp tác xã: Công ty TNHH Bảo 

Long; Công ty TNHH Hà Thắm; Công ty Cổ phần xây dựng Phú Sơn An; Công ty 

Cổ phần đầu tư và xây dựng Dũng Sỹ; Công ty Cổ phần đầu tư Bác Nguyên; Công 

ty cổ phần Xi măng Hồng Phong, Công ty Cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ 
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Giang Sơn; Công ty TNHH Xuân Cương, Công ty Cổ phần Sao Vàng, Công ty Cổ 

phần Đầu tư xây dựng và Môi trường Công Sơn, Công ty Cổ phần vật tư Nông 

nghiệp; Hợp tác xã Hợp Thịnh, Hợp tác xã rau củ quả sạch Gia Cát, Hợp tác xã sản 

xuất rau an toàn Tân Liên. 

- Đại diện cử tri trên địa bàn huyện; 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng và Chuyên viên Văn phòng HĐND 

và UBND huyện; 

3. Đại biểu xã, thị trấn: Chủ tịch (hoặc) Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. 

  II. THỜI GIAN: 02 ngày, ngày 29 và 30 tháng 7 năm 2021. 

 - 7h15 phút ngày 29/7/2021: Đại biểu nhận tài liệu kỳ họp. 

 - 7h30 phút ngày 29/7/2021: Tiến hành họp phiên trù bị (Thành phần: Đại 

biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026). 

 - 8h00 phút, ngày 29/7/2021: Khai mạc kỳ họp. 

  III. ĐỊA ĐIỂM: Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

huyện Cao Lộc. 

 Lưu ý: Văn phòng HĐND và UBND huyện đăng tải đầy đủ tài liệu phục vụ 

kỳ họp trên phần mềm bằng 02 hình thức, cụ thể: 

+ Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice đăng tải trên phần: 

Văn bản nội bộ/Nhận văn bản nội bộ 

+ Phần mềm Quản lý họp HĐND tại trang:  

http://hdnd.vienthonglangson.vn/#/login (gửi kèm hướng dẫn sử dụng phần 

mềm Quản lý họp HĐND) cụ thể: 

- Đại biểu HĐND huyện (gửi kèm danh sách và mật khẩu tài khoản). Đại 

biểu dự kỳ họp chủ động tải tài liệu để nghiên cứu. 

 - Đại biểu mời: Tên tài khoản: daibieucaoloc; mật khẩu: Abc@123. Đại 

biểu dự kỳ họp chủ động tải tài liệu để nghiên cứu. 

 - Trang phục dự kỳ họp: Đại biểu HĐND huyện: Nam: Áo trắng, quần đen, 

thắt Caravat, Nữ: Áo trắng, chân váy công sở (Đồng phục trang bị cho đại biểu 

HĐND huyện); các đại biểu khác mặc trang phục lịch sự, khuyến khích trang phục 
ngành. 

 - Các đại biểu dự kỳ họp thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống 
dịch Covid-19. 

 Kính mời các đại biểu đến dự họp đúng thời gian, địa điểm trên./. 

 

Nơi nhận:                                                                            
- Như thành phần mời;   

- TT HĐND huyện; 

- CPVP; 

- Kế toán VP; 

- Lưu: VT.  

 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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