
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Số:    /GM-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Dương, ngày     tháng 6 năm 2022 

 
 

GIẤY MỜI 

Dự họp giám sát kết quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến  

sau kỳ họp thứ hai, trước và sau kỳ họp thứ ba – HĐND tỉnh khóa X 

 
 

 Căn cứ Điều 74 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

năm 2015; 

 Thực hiện Nghị quyết số 56/QĐ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của 

Thường trực HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2022, Thường trực HĐND 

tỉnh tổ chức giám sát kết quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp 

thứ hai, trước và sau kỳ họp thứ ba – HĐND tỉnh khóa X. 

 Trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đến tham dự cuộc họp.  

 1. Thành phần mời tham dự: 

 - Các thành viên Thường trực HĐND tỉnh. 

 - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội; 

 - Đại diện lãnh đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh; 

 - Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; 

 - Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, 

Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch,  

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục thuế tỉnh, Ngân hàng 

Nhà nước – Chi nhánh Bình Dương, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh, Ban 

Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng công trình giao thông, Ban Quản lý Dự án ngành 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Dự án chuyên ngành nước thải 

tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương,. 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 - Lãnh đạo các Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

 - Lãnh đạo và chuyên viên các phòng thuộc Văn phòng ĐBQH và HĐND tỉnh;  

 - Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo Bình Dương và Đài PTTH Bình Dương. 

 2. Thời gian: bắt đầu lúc 8 giờ 00, ngày 01 tháng 7 năm 2022 (thứ Sáu). 

 3. Địa điểm: Hội trường A HĐND tỉnh - tầng 15B, Trung tâm hành chính tỉnh. 
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 Để buổi giám sát đạt kết quả, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị quý vị đại biểu 

sắp xếp tham dự đúng thành phần và thời gian quy định. 

 Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Thành phần mời dự; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Các Phòng; 

- Lưu: VT, Tuấn (4). 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Bùi Văn Ra 
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