HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 29/TB-HĐND

Bình Dương, ngày 21 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Chương trình làm việc Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
về tình hình và kết quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa, thể thao - Học tập
cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-HĐND ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Ban
Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập Đoàn giám sát về tình hình và
kết quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa, thể thao - Học tập cộng đồng xã,
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thông báo chương trình làm việc của Đoàn
giám sát về tình hình và kết quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa, thể thao - Học
tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là
Đoàn giám sát), cụ thể như sau:
I. THÀNH PHẦN ĐOÀN
1. Thành viên tham gia Đoàn giám sát theo Quyết định số 05/QĐ-HĐND
ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Ban Văn hóa - Xã hội kính mời tham gia Đoàn giám sát:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Ban Pháp chế; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nội vụ; Sở Kế
hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Hội
Khuyến học tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;
- Cấp huyện: Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh (chỉ
tham gia khi Đoàn giám sát đến làm việc tại địa phương).
- Phóng viên Báo Bình Dương, Đài PTTH Bình Dương, Website tỉnh.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Đoàn giám sát sẽ tiến hành khảo sát thực tế tại một số Trung tâm Văn hóa,
thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã và làm việc với một số UBND cấp huyện.
2. Thời gian và lịch làm việc:
- Buổi sáng: từ 8 giờ - 11 giờ 30 phút.
- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 - 17 giờ.
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2.1. Lịch khảo sát, giám sát thực tế:
Thời gian
Ngày
29/6/2022
(Thứ Tư)

Ngày
30/6/2022
(Thứ Năm)

Ngày
05/7/2022
(Thứ Ba)

Ngày
06/7/2022
(Thứ Tư)

Nội dung
Sáng

Đơn vị

- Khảo sát tại phường Định Hòa
- Khảo sát tại phường Phú Thọ
Thành phố Thủ Dầu Một

Chiều

Làm việc với UBND thành phố
Thủ Dầu Một

Sáng

- Khảo sát tại phường Bình Hòa
- Khảo sát tại phường Lái Thiêu
Thành phố Thuận An

Chiều

Làm việc với UBND thành phố
Thuận An

Sáng

- Khảo sát tại xã Tân Hưng
- Khảo sát tại thị trấn Lai Uyên
Huyện Bàu Bàng

Chiều

Làm việc với UBND huyện Bàu
Bàng

Sáng

- Khảo sát tại xã Thanh An
- Khảo sát tại xã Định Thành
Huyện Dầu Tiếng

Chiều

Làm việc với UBND huyện Dầu
Tiếng.

2.2. Làm việc với các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Thời gian dự kiến: 08 giờ sáng ngày 19/7/2022 (Thứ Ba): làm việc với Sở
Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND các huyện, thị xã,
thành phố.
- Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh.
Trên đây là Thông báo chương trình làm việc của Đoàn giám sát về tình hình
và kết quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa, thể thao - Học tập cộng đồng xã,
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.
(Thông báo này thay Giấy mời).
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(Ghi chú: Thông tin cần trao đổi, vui lòng liên hệ đ/c Lê Đặng Ly, số điện
thoại: 0981.10.17.18 - Chuyên viên Phòng CTHĐND - Văn phòng ĐĐBQH và
HĐND tỉnh).
Nơi nhận:
- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các đơn vị chịu sự giám sát, khảo sát thực tế;
- Các ủy viên Ban VHXH, thành viên Đoàn GS;
- Lãnh đạo VP;
- Các phòng;
- Lưu: VT, Ly (4).

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

Trịnh Đức Tài

