HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 28 /GM-HĐND

Bình Dương, ngày 05 tháng 9 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Tham dự phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ 11
Căn cứ Điều 106 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND
tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 11.
Thường trực HĐND tỉnh trân trọng kính mời quý vị đại biểu đến tham dự
phiên họp, cụ thể như sau:
1. Thành phần tham dự
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Văn hóa - Thể thao và Du
lịch, Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo và chuyên viên các phòng thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Phóng viên Báo, Đài PT-TH, Website Bình Dương.
2. Nội dung: Xem xét, cho ý kiến các đề nghị xây dựng nghị quyết:
- Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia
các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương
thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2023-2025.
- Quy định về phí thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
- Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh
Bình Dương.
3. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 9 năm 2022 (thứ Năm).
4. Địa điểm: Hội trường A HĐND tỉnh - tầng 15B, Trung tâm Hành chính tỉnh.
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Thường trực HĐND tỉnh đề nghị quý vị đại biểu sắp xếp tham dự đầy đủ và
đúng thời gian quy định.
* Lưu ý: Tài liệu họp được cung cấp trực tuyến, quý đại biểu vui lòng quét mã
QR cuối văn bản để khai thác tài liệu./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Các Phòng;
- Lưu: VT, Tuấn (4).

Mã QR tài liệu phiên họp
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