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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /TB-HĐND Bình Dương, ngày     tháng      năm 2020 

 

 

THÔNG BÁO 

Chương trình làm việc của Đoàn giám sát về tình hình  

và kết quả thực hiện các chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực  

về Giáo dục, Y tế, Văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương  

giai đoạn 2015 - 2020 

 

Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-HĐND ngày 08 tháng 9 năm  2020 của 

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập Đoàn giám sát về tình 

hình và kết quả thực hiện các chính sách xã hội hóa về Giáo dục, Y tế, Văn hóa, 

thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015 - 2020, 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thông báo chương trình làm việc của 

Đoàn giám sát về tình hình và kết quả thực hiện các chính sách xã hội hóa trong 

lĩnh vực về Giáo dục, Y tế, Văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai 

đoạn 2015 - 2020 (sau đây gọi tắt là Đoàn giám sát), cụ thể như sau:  

I. THÀNH PHẦN ĐOÀN KHẢO SÁT 

1. Thành viên tham gia Đoàn giám sát theo Quyết định số 09/QĐ-HĐND 

ngày 08 tháng 9 năm  2020 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.  

2. Tại các buổi khảo sát, giám sát và làm việc thực tế, Đoàn giám sát đề 

nghị UBND cấp huyện mời Thường trực HĐND cùng cấp và các phòng, ban cơ 

quan chuyên môn có liên quan cùng tham gia với Đoàn giám sát (chỉ tham gia 

khi Đoàn giám sát đến làm việc tại địa phương mình).  

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

1. Đoàn giám sát sẽ tiến hành khảo sát thực tế tại một số cơ sở giáo dục, y 

tế, thiết chế văn hóa, thể thao ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương.  

2. Thời gian làm việc: 

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 - 11 giờ 30. 

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 - 17 giờ. 
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2.1. Lịch khảo sát thực tế: 

Thời gian  
 

Nội dung  Địa điểm 

Ngày 

24/9/2020  

(Thứ Năm) 

Sáng 
Trường Cao đẳng Công nghệ 

cao Đồng An; Bệnh viện Đa 

khoa Hoàn Hảo.  
Thành phố Dĩ An 

Chiều 
Sân bóng đá DePo; Câu lạc 

bộ Bida 777. 

Ngày 

25/9/2020 

(Thứ Sáu)  

Sáng 

Bệnh viện Quốc tế 

Columbia; Bệnh viện Quốc tế 

Becamex; Bệnh viện Quốc tế 

Hạnh Phúc. 

Thành phố Thuận An 

Chiều  

Trường Tiểu học - Trung 

học cơ sở - Trung học phổ 

thông Đức Trí; Trường Mầm 

non Phượng Hồng; Bảo tàng 

Phitô. 

Ngày 

29/9/2020 

(Thứ Ba ) 

Sáng 

Trung tâm TDTT- Hồ bơi 

KDC Hiệp Thành 3; Bệnh 

viện Đa khoa Medic Bình 

Dương; Phòng Khám Đa khoa 

Bạch Đằng. Thành phố Thủ Dầu Một 

 

Chiều 

Trường Tiểu học - Trung học 

Petrus Ký; Trường Mầm non 

Ngôi Sao Hạnh Phúc; Bệnh 

viện Đa khoa Vạn Phúc. 

Ngày 

30/9/2020 

(Thứ Tư ) 

Sáng 
Trường Xanh Tuệ Đức;  

Trường Mầm non Mầm Xanh. 

Thị xã Bến Cát  

Chiều 

 Bệnh viện Đa khoa Mỹ 

Phước; Khu thể thao thuộc 

Khu công nghiệp Mỹ Phước. 

 

2.2. Làm việc với các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

  - Thời gian: 08 giờ sáng ngày 01/10/2020 (Thứ Năm): làm việc với 

các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
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 - 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 thực hiện các chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực về Giáo dục, 

Y tế, Văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015 - 2020./. 

(Thông báo này thay Giấy mời).  

(Ghi chú: Thông tin cần trao đổi, vui lòng liên hệ đ/c Lê Đặng Ly, số điện 

thoại: 0981101718 - Chuyên viên Phòng Tổng hợp Văn phòng 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 

giám sát; 

- Lãnh đạo VP; 

- Các phòng: TH (3), HC-TC-QT; 

- Lưu: VT, Ly. 

 

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Đức Tài 
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