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Quảng ngãi, ngày  08    tháng 7  năm 2020 

 

GIẤY MỜI 
Họp thông qua dự thảo báo cáo giám sát, thẩm tra  

báo cáo số 115/BC-UBND ngày 02/7/2010 của UBND tỉnh 

trình tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh 

 
 

 Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức họp thông qua dự thảo báo cáo giám 

sát; thẩm tra báo cáo số 115/BC-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh về 

tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 (lĩnh vực dân tộc và miền núi), 

sơ kết hoạt động của Ban 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2020. 
 

 Thành phần mời dự họp: 
 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; 

- Trưởng, Phó trưởng các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Lao động và Thương binh Xã hội; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Các thành viên của Ban Dân tộc HĐND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Trưởng , Phó và chuyên 

viên các phòng; 

- Đại diện Văn phòng UBND tỉnh. 
 

Thời gian:  01 ngày, vào lúc 07 giờ 30, ngày 10/7/2020. 
 

Địa điểm:  Tại phòng họp HĐND tỉnh  

( 52 Đại lộ Hùng Vương – thành phố Quảng Ngãi). 
 

Đề nghị các đồng chí sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ để cuộc họp đạt 

kết quả./. 
 

Nơi nhận TM. BAN DÂN TỘC 
- Như thành phần; 

- Phòng HC-TC-QT; 

- Lưu: VT, q20. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Cường 
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