
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:            /GTT-HĐND

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

Hải Dương, ngày           tháng  4   năm 2022

GIẤY TRIỆU TẬP KỲ HỌP THỨ 7 - KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ
Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII

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 tỉnh quyết định tổ chức Kỳ họp thứ 7(kỳ 
họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Thời gian: 01 ngày, ngày 29 tháng 4 năm 2022 (thứ Sáu).
+ Từ 07h00 - 07h30’: Tổ chức test nhanh COVID-19 cho đại biểu tham dự Kỳ họp.
+ Từ 07h30’: Khai mạc Kỳ họp.
- Địa điểm: Hội trường Tầng 4, Trung tâm văn hóa Xứ Đông.

(Đường Tôn Đức Thắng - thành phố Hải Dương)
Trân trọng kính mời các vị đại biểu bố trí thời gian đến dự đầy đủ, đúng 

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

Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh: http://hdnd.haiduong.gov.vn/ và trên Ứng dụng hỗ trợ kỳ 
họp HĐND tỉnh; 

- Trang phục tham dự Kỳ họp: đại biểu Nam mặc áo trắng dài tay, thắt cà vạt; 
đại biểu 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;

 - Đề nghị các vị đại biểu tham gia test nhanh COVID-19 trước khi tham dự kỳ 
họp và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh (p.vụ);
- Lưu VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Thị Ngọc Bích



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:             /GM-HĐND

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

Hải Dương, ngày       tháng  4  năm 2022

GIẤY MỜI DỰ KỲ HỌP THỨ 7 - KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ
Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: ..................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

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 tỉnh quyết định tổ chức Kỳ họp thứ 7(kỳ 
họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Thời gian: 01 ngày, ngày 29 tháng 4 năm 2022 (thứ Sáu).
+ Từ 07h00 - 07h30’: Tổ chức test nhanh COVID-19 cho đại biểu tham dự Kỳ họp.
+ Từ 07h30’: Khai mạc Kỳ họp.
- Địa điểm: Hội trường Tầng 4, Trung tâm văn hóa Xứ Đông.

(Đường Tôn Đức Thắng - thành phố Hải Dương)
Trân trọng kính mời các vị đại biểu bố trí thời gian đến dự đầy đủ, đúng 

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

Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh: http://hdnd.haiduong.gov.vn/ và trên Ứng dụng hỗ trợ kỳ 
họp HĐND tỉnh; 

- Trang phục tham dự Kỳ họp: đại biểu Nam mặc áo trắng dài tay, thắt cà vạt; 
đại biểu 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;

- Đề nghị các vị đại biểu tham gia test nhanh COVID-19 trước khi tham dự kỳ 
họp và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh (p.vụ);
- Lưu VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Thị Ngọc Bích
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