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THÔNG BÁO  

Lịch giám sát việc thực thi pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quân 

sự địa phương - an ninh trật tự, an toàn giao thông từ 01/01/2021đến 

31/10/2022 trên địa bàn huyện 
 

 
Thực hiện Quyết định số 91/QĐ-HĐND ngày 09/11/2021 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực thi pháp luật 

trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quân sự địa phương - an ninh trật tự, an toàn 

giao thông từ 01/01/2021 đến 31/10/2022 trên địa bàn huyện; Đoàn giám sát thông 

báo chương trình giám sát tại các địa phương, đơn vị như sau: 

I. VỀ THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG GIÁM SÁT 

1. Thời gian: Ngày 29/11/2022 và ngày 30/11/2022 

Ngày 

tháng 

Thời gian 

làm việc 

Đơn vị Địa đi m làm việc 

Sáng ngày 

29/11/2022 
7h30 -11h30 

UBND xã Thanh Lộc Hội trường UBND xã Thanh Lộc 

Chiều ngày 

29/11/2022 
14h- 17h30 

UBND Quang Lộc Hội trường UBND Quang Lộc 

Sáng ngày 

30/11/2022 
7h30 -11h30 

Cơ quan Công an huyện Hội trường Cơ quan Công an 

huyện 

Chiều ngày 

30/11/2022 
14h- 17h30 

Cơ quan Quân sự huyện  Hội trường Cơ quan Quân sự 

huyện 

 

2. Nội dung: Giám sát, làm việc với một số địa phương, đơn vị về tình 

hình thực hiện thực thi pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quân sự địa 

phương - an ninh trật tự, an toàn giao thông từ 01/01/2021 đến 31/10/2022 

trên địa bàn huyện. 

3. Thành phần:  

* Ngày 29/11/2022: 

         - Ở huyện:  

Trân trọng kính mời: 

+ Đồng chí Nguyễn Duy Cường, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch 

HĐND huyện tham dự và chỉ đạo. 

+ Các đồng chí thành viên đoàn giám sát (theo QĐ 91/QĐ-HĐND ngày 

09/11/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện) 
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         - Ở các xã Thanh Lộc và Quang Lộc: Kính mời đại diện Thường trực Đảng 

ủy, HĐND, Trưởng 2 ban HĐND, Chủ tịch UBND, Ban công an xã, BCH Quân 

sự xã, công chức Tư pháp và Văn HĐND-UBND xã cùng tham dự. 

* Ngày 30/11/2022: 

         - Ở huyện:  

Trân trọng kính mời: 

+ Đồng chí Nguyễn Duy Cường, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch 

HĐND huyện tham dự và chỉ đạo. 

+ Các đồng chí thành viên đoàn giám sát (theo QĐ 91/QĐ-HĐND ngày 

09/11/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện) 

- Các đơn vị được giám sát: Kính mời lãnh đạo và chuyên viên phụ trách 

lĩnh vực được giám sát của Công an huyện và Cơ quan Quân sự huyện. 

II. ĐIỀU KIỆN PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁM SÁT 

- Đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cơ quan: Công an huyện, 

Qân sự huyện bố trí tin mời các thành phần có liên quan ở địa phương, đơn vị, 

đồng thời chuẩn bị tài liệu báo cáo theo đề cương, biểu mẫu gửi kèm để Đoàn 

giám sát hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (Đoàn và các đơn vị có gì thay đổi 

về thời gian, phải báo cáo để đoàn biết bố trí thời gian, ít nhất là trước 1 

ngày). 

        - Các thành viên Đoàn giám sát bố trí, sắp xếp thời gian, phương tiện tham 

gia đầy đủ và đúng giờ. 

Trên đây là Thông báo chương trình làm việc của Đoàn giám sát tại các 

địa phương, đơn vị. Thông báo này thay cho Giấy mời, đề nghị các đơn vị chủ 

động bố trí thành phần tham dự, chuẩn bị nội dung và các điều kiện đảm bảo để 

Đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thành viên các Đoàn giám sát; 

- Các đơn vị được giám sát; 

- Chánh, các P.CVP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: BPC, ĐGS. 

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT 

TRƯỞNG ĐOÀN 
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