HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
Số: 711/GM-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bến Tre, ngày 12 tháng 11 năm 2012

GIẤY MỜI
Dự kỳ họp thứ 5-Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII
(Nhiệm kỳ 2011-2016)
Căn cứ vào điều 48 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân,
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 5-Hội đồng nhân dân tỉnh
khóa VIII.
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kính mời:
- Quí vị Đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị tỉnh Bến Tre;
- Đại diện Văn phòng Quốc hội;
- Đại diện Văn phòng Chính phủ I, II;
- Đại diện Ban Công tác Đại biểu Quốc hội;
- Vụ Trưởng vụ công tác phía nam Văn phòng Quốc hội;
- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch các Đoàn thể tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo các Ban đảng tỉnh;
- Đại diện Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan;
- Đại diện Thường trực Đảng ủy khối các doanh nghiệp;
- Chánh Văn phòng Tỉnh ủy;
- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh;
- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và
Môi trường, Khoa học Công nghệ, Thông tin-Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Y
tế, Bảo hiểm XH tỉnh, Văn hóa-Thể thao-Du Lịch, Lao động TB&XH, Nội vụ, Tư
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Pháp, Trung Tâm xúc tiến đầu tư, Điện Lực Bến Tre, Cục thống kê, Chi nhánh Ngân
hàng nhà nước, Kho Bạc nhà nước, Cục thuế, Ban Quản lý các KCN, Thanh tra, Công
an, Bộ chỉ huy quân sự, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án
tỉnh, Trường Chính trị, Báo Đồng khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Phân xã
Thông tấn xã Việt Nam, phóng viên Báo Nhân dân thường trú tại Bến Tre.
- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thành phố;
- Mỗi huyện, thành phố mời đại diện 02 cử tri (nhờ Thường trực HĐND huyện,
thành phố mời).
Đến dự kỳ họp lần thứ 5- Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII vào lúc: 7 giờ 30
phút ngày 10 tháng 12 năm 2012
Thời gian làm việc: 2,5 ngày (có gửi chương trình kỳ họp kèm theo).
Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh (tầng 3).
Đề nghị quý đại biểu sắp xếp công việc đến dự họp đầy đủ./.
Phụ chú:
- Các sở, Ban, ngành tỉnh nếu cấp Trưởng vắng thì cấp Phó đi thay nhưng phải
được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đồng ý. (không cử cán bộ)
- Chuyên viên nghiên cứu Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: do Chánh Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phân công (đề nghị báo cáo danh sách về Văn phòng
Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh trước khai mạc kỳ họp 02 ngày
để chuẩn bị tài liệu phục vụ).
- Lãnh đạo Báo Đồng khởi và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phân công
phóng viên đưa tin diễn biến kỳ họp (đề nghị báo danh sách về Văn phòng Đoàn đại
biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh trước khai mạc kỳ họp 02 ngày để chuẩn bị
tài liệu phục vụ).
- Đề nghị các đại biểu dự họp mặc trang phục như đã quy định ở các kỳ họp
trước.
Nơi nhận:
-Như thành phần mời;
-Phó CVP và CV 2 phòng công tác (dự theo dõi);
-VP ĐĐBQH&HĐND;VP UBND tỉnh (phối họp
phục vụ);
-Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Võ Thành Hạo
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