
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN GIA LỘC

Số:           /GTT-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Gia Lộc, ngày 25 tháng 11 năm 2021

GIẤY TRIỆU TẬP KỲ HỌP THỨ 03
Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026

   Kính gửi: Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Gia Lộc khóa XX.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019;

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 03 
(kỳ họp thường lệ cuối năm 2021)- HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Thời gian: 02 ngày, bắt đầu từ 7h30’ ngày 15 tháng 12 năm 2021 (thứ 4)
Địa điểm: Nhà văn hóa Trung tâm huyện Gia Lộc.

(Đường Lê Thanh Nghị, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc)
Trân trọng kính mời các vị đại biểu bố trí thời gian đến dự họp đầy đủ, đúng 

giờ để kỳ  họp thành công tốt đẹp.
* Ghi chú: 
- Đề nghị các đại biểu tra cứu văn bản kỳ họp trên Trang thông tin điện tử 

của huyện: http://gialoc.haiduong.gov.vn;  Ứng dụng  phần mềm quản lý văn bản;
- Đề nghị các đại biểu Nam mặc comple, thắt ca vát; Nữ mặc áo dài 

truyền thống; Đại biểu lực lượng vũ trang, chức sắc tôn giáo mặc trang phục của 
ngành và tôn giáo quy định; Đeo phù hiệu của đại biểu HĐND huyện Gia Lộc 
khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026; Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch Covid-19./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện (phục vụ);
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHỦ TỊCH

Đặng Xuân Thưởng

http://gialoc.haiduong.gov.vn
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