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THƢ TRIỆU TẬP 

Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thƣờng) Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ 
Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

 

Kính gửi: Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 

 

 

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, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

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

Hội đồng nhân dân thành phố. 

* Thành phần: Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, khoá IX. 

* Thời gian: 01 buổi, khai mạc vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 6 năm 

2019 (thứ Hai). 

* 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). 

Do tính chất nội dung của kỳ họp cần có sự quyết nghị thống nhất, đề nghị quý 

đại biểu sắp xếp tham dự đầy đủ để kỳ họp đạt kết quả tốt./. 

Ghi chú: Trang phục khi tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố: Đại 

biểu Hội đồng nhân dân thành phố: Nam mặc bộ đồ vest, thắt cà vạt; Nữ mặc bộ áo 

dài truyền thống. Riêng đối với đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố là chức sắc, 

tôn giáo mặc lễ phục theo chức sắc, tôn giáo; đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố 

là lực lượng vũ trang mặc trang phục của ngành. 

(Kèm theo dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 12) 

 

 TM. THƢỜNG TRỰC HĐND 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- UBND thành phố; 

- UBMTTQVN thành phố; 

- Lưu: VT,HĐ. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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