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THÔNG BÁO
Về việc chuẩn bị công tác giám sát bầu cử
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh (đợt 2)
Ngày 09/4/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết
định số 08/QĐ-HĐND về thành lập Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021
- 2026 trên địa bàn tỉnh (đợt 2).
Ngày 14/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
ban hành Kế hoạch số 20/KH-MTTQ-BTT đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám
sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2021 - 2026 (đợt 2).
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giám sát của 02 Đoàn giám sát,
tiết kiệm thời gian cũng như không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan
chịu sự giám sát, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường
trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thống nhất về thời gian, cách thức thực
hiện giám sát của 02 Đoàn giám sát, cụ thể như sau:
1. Thời gian, địa điểm, thành phần đoàn giám sát
a) Thời gian, địa điểm giám sát: Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh
phối hợp cùng Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh thực
hiện giám sát cùng 01 thời gian, địa điểm đã thông báo.
b) Thành phần Đoàn giám sát: như Quyết định số 08/QĐ-HĐND ngày
09/4/2021 của Thường trực HĐND tỉnh; Thông báo số 12/TB-ĐGS ngày
13/4/2021 của Đoàn giám sát về việc phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn giám
sát; Quyết định số 10/QĐ-MTTQ-BTT ngày 08/3/2021, Kế hoạch số 20/KHMTTQ-BTT ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh.
2. Cách thức tổ chức giám sát
- Tổ công tác của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn
kiểm tra, giám sát của UBMTTQVN tỉnh cùng làm việc với các cơ quan chịu
sự giám sát.
- Về báo cáo phục vụ Đoàn giám sát: cơ quan chịu sự giám sát chỉ xây

2

dựng 01 báo cáo với đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của hai Đoàn kiểm tra,
giám sát và gửi về Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất là ngày 20/4/2021 (gửi
kèm tập tin theo địa chỉ vphdnd@binhduong.gov.vn để phục vụ đợt giám sát).
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận

Tổ quốc tỉnh tổ chức các điều kiện cần thiết để phục vụ đợt giám sát.
Trên đây là thông báo về việc chuẩn bị công tác giám sát bầu cử đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh (đợt 2), Đoàn giám sát thông
báo đến các cơ quan, đơn vị được biết và triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thành phần Đoàn giám sát;
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- Các phòng, App;
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