
 

 

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 14 tháng 10 năm 2022 

GIẤY MỜI 

Tham dự họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ bảy (chuyên đề)  

HĐND tỉnh khóa X thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách 

Nhằm chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ bảy (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X, 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết 

trình kỳ họp.  

1. Thành phần  

- Lãnh đạo và các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách.  

* Mời dự: 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;  

- Đại diện lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội, Ban pháp chế HĐND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;  

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và 

Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông 

Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Thanh 

tra tỉnh, Cục thuế tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án 

ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Ban Quản lý dự án chuyên ngành 

nước thải tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh; 

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

- Lãnh đạo và chuyên viên các phòng thuộc Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh.  

- Báo Bình Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình, Website tỉnh Bình Dương. 

2. Nội dung cuộc họp: Thẩm tra các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh 

tế - ngân sách trình kỳ họp thứ bảy (chuyên đề) – HĐND tỉnh khóa X. 

3. Thời gian: Bắt đầu lúc 14 giờ 00, ngày 17/10/2022 (chiều thứ Hai). 

4. Địa điểm: Hội trường A HĐND tỉnh - tầng 15, tháp B, Trung tâm Hành 

chính tỉnh.   

Rất mong 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 thư mời; 

- Lưu: VT, Tuấn (4).     

                                                      
 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Trần Thị Minh Hạnh 
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