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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Số:      /TB-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bình Dương, ngày      tháng      năm 2020 

THÔNG BÁO 

Thời gian giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả  

hoạt động của các lực lượng trị an ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

  

Ngày 21/9/2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

11/QĐ-HĐND thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả hoạt 

động của các lực lượng trị an ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương.  

Nay, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thông báo thời gian làm việc với các cơ 

quan chịu sự giám sát. Theo đó, Đoàn giám sát sẽ tổ chức khảo sát thực tế tại 

một số địa phương cấp xã trước khi làm việc trực tiếp với các cơ quan chịu sự 

giám sát. Cụ thể như sau: 

I. KHẢO SÁT TẠI UBND CẤP XÃ 

1. Nội dung khảo sát 

Đề nghị UBND cấp xã báo cáo ngắn gọn một số nội dung sau:  

- Tình hình tổ chức, kết quả hoạt động của các lực lượng trị an ở cơ sở; 

- Việc thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ;  

- Khó khăn, hạn chế; đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

2. Thành phần tham gia 

- Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh. 

3. Thời gian, địa điểm khảo sát 

a) Ngày 10/11/2020 (thứ Ba): 

- Buổi sáng từ 8 giờ 00: khảo sát tại một số phường trên địa bàn thành phố Dĩ An. 

- Buổi chiều từ 13 giờ 30: khảo sát tại một số xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện Bắc Tân Uyên. 

 b) Ngày 11/11/2020 (thứ Tư): 

- Buổi sáng từ 8 giờ 00: khảo sát tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

Dầu Tiếng.  

- Buổi chiều từ 13 giờ 30: khảo sát tại một số phường trên địa bàn thành 

phố Thủ Dầu Một. 

* Lưu ý: Đề nghị UBND thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Dĩ An, 

huyện Bắc Tân Uyên, huyện Dầu Tiếng chọn 3 xã (phường, thị trấn) để Đoàn 

tiến hành khảo sát; đồng thời cử cán bộ phụ trách tham gia và hỗ trợ Đoàn (đề 
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nghị các cơ quan thông tin về họ tên, số điện thoại của cán bộ tham gia hỗ trợ 

Đoàn trước ngày 05/11/2020 để tiện liên lạc phục vụ cho công tác khảo sát, liên 

hệ đ/c Trang, số điện thoại: 0989.917.272). 

II. CÔNG TÁC GIÁM SÁT 

1. Thành phần tham gia 

Như danh sách ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-HĐND ngày 

21/9/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh. 

2. Thời gian, địa điểm giám sát 

 a) Ngày 13/11/2020 (thứ Sáu): làm việc với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh. 

- Thời gian: Buổi sáng từ 8 giờ 00. 

- Địa điểm: trụ sở Công an tỉnh. 

b) Ngày 18/11/2020 (thứ Tư): làm việc với UBND các huyện, thị xã, 

thành phố. 

- Thời gian: Buổi sáng từ 8 giờ 00. 

 - Địa điểm: phòng họp A - HĐND tỉnh (Tầng 15, Tháp B, Trung tâm 

Hành chính tỉnh). 

Tại buổi làm việc với cấp huyện, mời đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng tham dự. 

        III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM SÁT 

          Sau khi kết thúc đợt khảo sát, giám sát, Đoàn giám sát tiến hành họp 

thông qua báo cáo kết quả giám sát theo quy định. 

* Lưu ý:  

Các buổi làm việc sẽ sử dụng phần mềm họp không giấy: ecabinet.vn; tài 

liệu sẽ được cập nhật trên phần mềm, đề nghị quý vị đại biểu truy cập để nghiên 

cứu tài liệu và mang theo thiết bị để khai thác tài liệu khi dự họp (tài khoản truy 

cập: khach.hdnd; mật khẩu: 17112020). 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh xin thông báo đến các đại biểu, cơ quan chịu sự 

giám sát biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thành phần Đoàn giám sát  

(theo Quyết định 11/QĐ-HĐND); 

- Cơ quan chịu sự giám sát; 

- Phòng: TH, HCTCQT; 

- Lưu: VT, Trg. 

 

 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

 

Nguyễn Trường Nhật Phượng 
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