HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
Số: 580 /TB-HĐND-VHXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 15 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO
Chương trình giám sát về tình hình, kết quả tổ chức thực hiện
các kiến nghị sau giám sát của Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 551/KH-HĐND-VHXH ngày 02/10/2020 của
Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh giám sát về tình hình, kết quả tổ chức thực
hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh, Ban
Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh thông báo chương trình giám sát cụ thể như sau:
I. THỜI GIAN, CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
1. Ngày 29/10/2020
- Từ 8h00- 9h30: Đoàn khảo sát thực tế tại một số điểm vui chơi của
thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện Tràng Định.
- Từ 10h00- 11h30: Đoàn làm việc với UBND huyện Tràng Định.
2. Ngày 30/10/2020
- Từ 8h00- 9h30: Đoàn khảo sát thực tế tại một số điểm vui chơi của
thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện Đình Lập.
- Từ 10h00- 11h30: Đoàn làm việc với UBND huyện Đình Lập.
II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN ĐOÀN GIÁM SÁT
Thực hiện theo Quyết định số 550/QĐ-HĐND-VHXH ngày 02/10/2020
của Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Chủ tịch UBND các huyện: Đình Lập, Tràng Định chỉ đạo,
bố trí địa điểm làm việc; lựa chọn và thông báo cho Đoàn giám sát các điểm
vui chơi của thanh thiếu nhi Đoàn sẽ đến khảo sát thực tế trong chương trình
làm việc.
2. Đề nghị các thành phần tham gia Đoàn giám sát bố trí, sắp xếp công
việc tham gia đầy đủ theo kế hoạch đề ra.
3. Đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh đảm bảo các điều kiện, phương tiện
phục vụ Đoàn giám sát. Các thành phần tham gia Đoàn giám sát tập trung tại
trụ sở Văn phòng HĐND tỉnh để xuất phát đi huyện Tràng Định lúc 6h15’
ngày 29/10/2020; đi huyện Đình Lập lúc 6h30’ ngày 30/10/2020.
Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh trân trọng thông báo đến các thành
phần tham gia Đoàn giám sát và các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp
thực hiện.
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(Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với đồng chí Hoàng Thị Hậu, chuyên
viên phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh. Điện thoại:0912.780.921).
Thông báo này thay cho Giấy mời./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện: Tràng Định,
Đình Lập;
- CVP, PVP HĐND tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh (dự và đưa tin);
- Các phòng: TH, HC-TC-QT, KT;
- Lưu: VT.

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Hoàng Thị Kim Vân

