
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN QUAN SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:      /HĐND-TT  
 Về việc thay đổi thời gian tổ chức kỳ 

họp thứ 06, HĐND huyện Quan Sơn,  

Khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026  

   Quan Sơn, ngày     tháng 7 năm 2022 

 

 

             Kính gửi:  

                           - Thường trực Huyện ủy; 

       - Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; 

                           - Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;  

                           - Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện;  

                           - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện;  

                           - Các Đại biểu HĐND huyện; 

                           - Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có 

                                   liên quan; 

                           - Đảng Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các xã, thị trấn. 

                            

 Ngày 29/6/2022, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Giấy mời số 

05/GM-TTHĐND về việc mời dự kỳ họp thứ 06, HĐND huyện Quan Sơn,  

khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuy nhiên, do các đồng chí Thường trực có công 

việc đi đột xuất. Do vậy, Thường trực HĐND huyện quyết định thay đổi thời 

gian tổ chức kỳ họp thứ 06, HĐND huyện Quan Sơn cụ thể như sau:  

 Thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 06: Thời gian 01 ngày, bắt đầu từ 7 giờ 00 

phút, thứ Năm, ngày 07/7/2022.  

 Các nội dung khác giữ nguyên như Giấy mời số 05/GM-TTHĐND ngày 

29/6/2022.  

 Trân trọng kính mời các đồng chí đại biểu tham dự kỳ họp thứ 6, HĐND 

huyện Quan Sơn, khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng thành phần và thời gian 

quy định./. 

  
Nơi nhận:  

- Như kính gửi; 

- Thành phần mời dự theo Giấy mời số 

05/GM-HĐND, ngày 29/6/2022;          

- Lưu: VP. 

 

TM. THƢỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Sơn 
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