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GIẤY MỜI  

Dự kỳ họp thứ 9 của 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. Được sự thống 

nhất của Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần 

Thơ quyết định tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2018) của Hội 

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

 1. Thời gian: 03 ngày, từ ngày 09 tháng 7 năm 2018 đến ngày 11 tháng 7 

năm 2018 (nhằm ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư), khai mạc vào lúc 07 giờ 30 phút 

ngày 09 tháng 7 năm 2018.  

2. 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).  

3. Thƣờng trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ trân trọng kính mời 

đại diện Lãnh đạo:  

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;  

- Chính phủ;  

- Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị thành phố Cần Thơ;  

- Bộ Tư lệnh Quân khu 9;  

- Thường trực Thành ủy Cần Thơ;  

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

- Ban thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Cần Thơ;  

- Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân qua các nhiệm kỳ;  

- Các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ;  

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

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Đảng ủy các Khu chế xuất và công nghiệp, các đoàn 

thể chính trị - xã hội thành phố Cần Thơ;  

- Tòa án nhân dân thành phố;  

- Viện kiểm sát nhân dân thành phố;  

- Cục Thi hành án dân sự thành phố;  

- Kiểm toán Nhà nước khu vực V;  

- Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy;  

- Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Cần Thơ; Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ;  
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- 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;  

- Đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn;  

- Báo Cần Thơ;  

- Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ;  

- Đại diện cử tri thành phố Cần Thơ.  

4. Nội dung của kỳ họp: Quyết định các vấn đề theo thẩm quyền của Hội 

đồng nhân dân thành phố (nội dung theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9 của Hội 

đồng nhân dân thành phố gửi kèm theo giấy mời).  

Kính mong Quý đại biểu sắp xếp tham dự kỳ họp./.  

* Ghi chú:  

- Trang phục tham dự kỳ họp: Nam: Áo sơ mi, thắt cravat; Nữ: Áo dài truyền 

thống hoặc comple.  

- Đối với các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân qua các nhiệm kỳ sẽ nhận tài liệu kỳ họp tại Hội trường. 

- Khi dự họp đề nghị đại biểu mang theo tài liệu gửi kèm Giấy mời này. 

Trường hợp không có tài liệu gửi kèm theo Giấy mời thì đề nghị đại biểu in tài liệu 

tại hộp thư điện tử của cơ quan, đơn vị mình (do Văn phòng Hội đồng nhân dân 

thành phố gửi đến) hoặc các cơ quan, đơn vị truy cập tài liệu kỳ họp tại Mục “Kỳ 

họp Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016 - 2021” trên Trang 

Thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ tại địa chỉ 

http://dbnd.cantho.gov.vn. 

- Đề nghị Quý đại biểu sắp xếp có mặt trước giờ khai mạc kỳ họp 10 phút để 

ổn định vị trí và tiến hành khai mạc kỳ họp đúng thời gian quy định. 

 

 TM. THƢỜNG TRỰC HĐND 
Nơi nhận:  
- Như thành phần kính mời;  

- Thường trực HĐND thành phố (A);  

- Văn phòng HĐND thành phố (C;D1,2);  

- Lưu: VT,HĐ,VN,121.  
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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