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  ẤY  Ờ  

Giám sát t i  uyệ  Kỳ     

 
Triển khai Kế hoạch giám sát s  339/KH-ĐĐBQH ngày 11/11/2022 của 

Đoàn giám sát s  06 về chuyên đề “Việc t ực  iện N  ị qu ết số 88/2014/Q 13 

v  N  ị qu ết số 51/2017/Q 14 của Quốc  ội về đổi mới c ươn  trìn   s c  

 i o k oa  i o dục p ổ t ôn  từ t  n  11/2014 đến t  n  6/2022 trên địa b n 

tỉn       n ”, Đoàn giám sát tổ chức giám sát tại huyện Kỳ Anh. 

1. C ươ g trì  :  

Buổi chiều, ngày 09 tháng 02 năm 2023. 

-  ừ 13  iờ 30 phút: Đoàn giám sát khảo sát tại Trường Tiểu học Kỳ 

Khang 2, huyện Kỳ Anh. 

- Từ 15  iờ 00 phút: Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Kỳ Anh và 

các đơn vị liên quan. 

2.   à     ầ : 

- Lãnh đạo, thành viên Đoàn giám sát và Tổ giúp việc theo Quyết định s  

338/QĐ-ĐĐBQH ngày 11/11/2022 của Đoàn đại biểu Qu c hội tỉnh; 

- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ (dự từ 15  iờ 00); 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, 

Ban Thường trực UBMTTQVN, các Ban HĐND huyện Kỳ Anh, các phòng 

chuyên môn liên quan (do UBND  u ện tin mời  dự từ 15  iờ 00); 

- Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các bộ phận liên quan (do  u ện 

tin mời dự từ 13  iờ 30); 

- Đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Huệ, Trường THCS 

Giang Đồng, Trường Tiểu học Kỳ Khang 2; 

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

3.   ủ trì: Lãnh đạo Đoàn giám sát. 
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Đề nghị UBND huyện Kỳ Anh cử đại diện lãnh đạo UBND huyện tham 

dự khảo sát cùng Đoàn (từ 13  iờ 30 p út); UBND huyện, các trường chuẩn bị 

báo cáo theo đề cương yêu cầu, các hồ sơ liên quan, b  trí chương trình khảo sát 

và đảm bảo các điều kiện làm việc. 

Đề nghị các đại biểu nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến phát biểu, tham 

dự đầy đủ, đ ng thời gian.  

(  ôn  tin liên  ệ đồn  c í  rần   ị N un   Văn p òn  Đo n ĐBQ  v  

 ĐND tỉn   điện t oại 0948.918.463)./. 
 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo, thành viên Đoàn giám 

sát, Tổ gi p việc (t eo QĐ số 338); 

- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH (b/c); 

- Chánh VP, PCVP; 

- Phòng HCTCQT (để bố trí); 

- Lưu: VT, QH2. 

TL. TRƯỞ   ĐOÀN GIÁM SÁT 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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