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GIẤY MỜI 

Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thƣờng) Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ 

Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Thường trực Hội 

đồng nhân dân thành phố quyết định triệu tập kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) 

Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

1. Nội dung của kỳ họp: Thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền 

của Hội đồng nhân dân thành phố. 

2. Thƣờng trực Hội đồng nhân dân thành phố trân trọng kính mời đại diện 

lãnh đạo: 

- Đồng chí Bí thư Thành ủy Cần Thơ; 

- Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Cần Thơ; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố; 

- Ban thường trực UBMTTQVN thành phố; 

- Các Ban Đảng thuộc Thành ủy, Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng, 

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ, các đoàn thể chính trị - xã hội; 

- Tòa án nhân dân thành phố; 

- Viện kiểm sát nhân dân thành phố; 

- Cục Thi hành án dân sự thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; 

- Văn phòng Thành ủy; 

- Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố; 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các quận, huyện; 

- Báo Cần Thơ; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. 
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3. Thời gian: 01 buổi, khai mạc vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 6 

năm 2019 (thứ Hai). 

4. Địa điểm: Tại Hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (số 02 

đường Hòa Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 

Kính mong các đại biểu sắp xếp tham dự để kỳ họp đạt kết quả tốt./. 

* Ghi chú: 

- Đính kèm dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 12; 

- Trang phục khi tham dự kỳ họp HĐND thành phố: Đối với đại biểu khách 

mời: Nam mặc trang phục công sở có thắt cà vạt; Nữ mặc bộ áo dài truyền 

thống hoặc trang phục công sở. 

 

 
 TM. THƢỜNG TRỰC HĐND 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Thường trực HĐND thành phố (A); 

- Văn phòng HĐND thành phố (C); 

- Lưu: VT,HĐ,HPh,120. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Cánh 
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