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  ẤY  Ờ  

Họ  triể  k ai giám sát n i dung các Đoàn giám giám sát 

 

Đ à  đ i biểu Quốc   i tỉ   trâ  trọ g kí   mời: 

- Các vị Đại biểu Qu c hội tỉnh (công tác tại địa phương); 

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ qu c tỉnh; 

- Các thành viên Đoàn giám sát và Tổ giúp việc theo các quyết định s  

229, 230, 231, 232/QĐ-ĐĐBQH ngày 26/11/2021 của Đoàn đại biểu Qu c hội 

tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các phòng trực thuộc; 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh cử phóng viên dự và đưa tin. 

Tham dự họp triển khai các Đoàn giám sát chuyên đề của Đoàn đại biểu 

Qu c hội tỉnh:  

Đ à  giám sát số 01: Chuyên đề về “Việc t ực  iện c ín  s c   p  p 

luật về côn  t c qu   oạc  kể từ k i Luật Qu   oạc  có  iệu lực t i   n ” trên 

địa bàn tỉnh; 

Đ à  giám sát số 02: Chuyên đề về “Việc thực hiện các nghị quyết của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, 

cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh; 

Đ à  giám sát số 03: Chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp 

luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” trên địa bàn 

tỉnh; 

Đ à  giám sát số 04: Chuyên đề về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp 

công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” 

trên địa bàn tỉnh. 

  ủ trì buổi làm việc: Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh. 

T ời gia : Một buổi, bắt đầu từ 14h, ngày 01 tháng 12 năm 2021. 
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Địa điểm: Hội trường tầng 4, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

Đề nghị các Đại biểu Qu c hội, thành viên Đoàn giám sát, Tổ giúp việc 

và các cơ quan, đơn vị nghiên cứu tài liệu để chuẩn bị ý kiến tại buổi làm việc 

(có Dự t ảo Kế  oạc  kèm t eo Đề cương báo cáo  Dự kiến lịc   i m s t  c c 

văn bản qu  p ạm p  p luật v   ướn  dẫn  i m s t liên quan kèm theo). 

Đề nghị các đại biểu mời tham dự đầy đủ, đ ng thời gian và thực hiện 

nghiêm công tác phòng, ch ng dịch bệnh Covid-19./. 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 
- Chánh VP, PCVP; 

- Phòng HCTCQT (để bố trí); 

- Lưu: VT,  QH1. 

TL. TRƯỞN  ĐOÀN ĐẠ  B ỂU QUỐ  HỘ  

KT.  HÁNH VĂN PH N  

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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