
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:         /GM-HĐND     Ngọc Hồi, ngày      tháng       năm 2020 
 

GIẤY MỜI 

                             

Căn cứ Kế hoạch số 31/KH-HĐND ngày 20/4/2020 của Thường trực HĐND 

huyện về việc giám sát công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch trên địa bàn huyện; 

Quyết điṇh số 46/QĐ-HĐND ngày 07/5/2020 của Thường trưc̣ HĐND huyêṇ về viêc̣ 

thành lâp̣ đoàn giám sát. 

Thường trực HĐND huyện mời tham gia đoàn giám sát với thành phần, thời gian, 

địa điểm như sau:  

1. Thành phần: 

- Thường trưc̣ HĐND huyêṇ; 

- Phó trưởng Ban Kinh tế- Xa ̃hôị HĐND huyêṇ; 

- Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND huyêṇ; 

- Đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyêṇ; 

- Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại các xã, thị trấn (nơi có đoàn 
giám sát trực tiếp); 

- Thường trực HĐND các xã, thị trấn (nơi có đoàn giám sát trực tiếp); 

- Đại diện Lañh đaọ Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Đại diện Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. 

2. Thời gian, địa điểm đoàn giám sát:  

Chiều ngày 25/5/2020 (14 giờ 00 phút) hop̣ đoàn giám sát 
 

STT Đơn vị Thời gian làm việc Địa điểm 

1 UBND thị trấn Plei Kần 
Sáng ngày 26/5/2020 

(08 h 00 phút - 11 h00 phút) 

Tại đơn vị và 

kiểm tra thực 

tế nếu thấy cần 

thiết 

2 UBND xã Đắk Xú 
Chiều ngày 26/5/2020 

(14h 00 phút - 17 h 00 phút) 

Tại đơn vị và 

kiểm tra thực 

tế nếu thấy cần 

thiết 

3 
Phòng KT-HT, phòng TN&MT, 

Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện 

Ngày 27/5/2020 

(Buổi sáng: 08 h 00 phút - 11 

h00 phút. Buổi chiều: 14h 00 
phút - 17 h 00 phút ) 

Tại Hôị trường 

tầng 2 Tru ̣ sở 

HĐND và 

UBND huyêṇ. 
 



- Buổi chiều 14 giờ 00 ngày 01/6/2020 Đoàn giám sát làm việc với UBND 

huyện và các đơn vị có liên quan; đồng thời thông qua dự thảo báo cáo kết quả 

giám sát.  

- Ngày 14 giờ 00 phút, ngày 03/6/2020 Đoàn giám sát thông qua kết luận 

giám sát.  

3. Nội dung: Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác 

quy hoạch, quản lý quy hoạch trên địa bàn huyện, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực 

quy hoạch đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng, đất đai và xây dựng nông thôn 

mới…(theo Kế hoạch số 31/KH-HĐND ngày 20/4/2020 của Thường trực HĐND 
huyện). 
 

Thường trực HĐND huyện mời các đồng chí tham dự đúng thời gian, thành 

phần mời./. 

Nơi nhận: 

- Như thành phần; 
- TT. HĐND huyện; 

- TT. HĐND các xã, thị trấn;                                                                    

- Lưu: VT, TH. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Cẩm 
 

 


		2020-05-13T13:37:52+0700


		2020-05-13T14:25:38+0700


		2020-05-13T14:25:38+0700


		2020-05-13T14:25:38+0700


		2020-05-13T14:25:38+0700




