HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
Số: 523 /HĐND-VHXH
V/v thay đổi hình thức tổ chức
giám sát chuyên đề

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày15 tháng 9 năm 2020

Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới;
- Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc.
Ngày 14/8/2020, Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo
số 473/TB-HĐND-VHXH về chương trình giám sát việc thực hiện các tiêu chí
văn hóa- xã hội đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai
đoạn 2016- 2020; theo đó, từ ngày 19/8 đến ngày 20/8/2020 Đoàn giám sát sẽ tổ
chức giám sát trực tiếp tại các đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân dân huyện Cao
Lộc. Do có chương trình công tác đột xuất, ngày 17/8/2020 Ban đã ban hành
Thông báo số 474/TB-HĐND- VHXH về việc hoãn chương trình giám sát và dự
kiến sẽ tổ chức giám sát vào thời điểm thích hợp trong tháng 9/2020.
Tuy nhiên, một số thành viên Đoàn giám sát có lịch công tác đột xuất trùng
với thời gian dự kiến tổ chức giám sát của Ban, do vậy Trưởng đoàn giám sát
quyết định chuyển hình thức giám sát trực tiếp sang giám sát qua báo cáo đối
với các đơn vị nêu trên.
Đề nghị các thành viên Đoàn giám sát nêu tại Điều 1 Quyết định số
457/QĐ-HĐND-VHXH ngày 06/8/2020 về thành lập Đoàn giám sát, nghiên cứu
tài liệu, đóng góp ý kiến, gửi về Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh trước ngày
20/9/2020 để tổng hợp, báo cáo theo quy định.
Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh trân trọng thông báo để các thành viên
Đoàn giám sát, các cơ quan, đơn vị, thành phần liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Sở: Y tế, GDĐT, VHTTDL;
- TT HĐND huyện Cao Lộc;
- UBND xã Gia Cát (H Cao Lộc);
- Đài PTTH tỉnh;
- CVP, PVP HĐND tỉnh;
- Các phòng: TH, HC-TC-QT, KT;
- Lưu: VT.
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