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THÔNG BÁO 
Thời gian, địa điểm giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện. 

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 24KH-ĐGS, ngày 10/8/2022 của Ban Dân tộc Hội đồng 
nhân dân huyện Đăk Hà về giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 
11/NQ-HĐND, ngày 15/12/2017 của HĐND huyện Đăk Hà về việc phê duyệt kế 

hoạch bảo tồn, phát huy di sản văn hoá các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện 
Đăk Hà, giai đoạn 2018 - 2021 

Được sự thống nhất của Ban Dân tộc HĐND huyện, Đoàn giám sát thông 
báo thời gian, địa điểm giám sát đối với các xã và đơn vị đươc giám sát như sau: 

1.Thành phân đoàn giám sát: 
Theo Kế hoạch số 24/QĐ-HĐND, ngày 10/08/2022 của Ban Dân tộc Hội 

đồng nhân dân huyện đã gửi cho các đơn vị được giám sát. 
2. Thời gian.  

+ Giám sát tại xã Ngọc Réo; ngày 06/9/2022 (Thứ 3 ):  
+ Giám sát tại xã ĐăkPxy; ngày 07/9/2022 (Thứ 4):  

+ Giám sát tại xã Đăk Ui; ngày 13/9/2022 (Thứ 3):  
+ Giám sát tại xã Đăk Long; ngày 15/9/2022 (Thứ 5):  
+ Giám sát tại xã Ngọc Wang; ngày 16/9/2022 (Thứ 6):  

+ Giám sát tại Phòng Văn hoá –  Thông tin; ngày 20/9 2022. 
3. Địa điểm: Tại hội trường các xã.  

4. Chuẩn bị nội dung: 
+ Đối với đợn vị được giám sát: 

Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ đoàn giám 
sát, (riêng báo cáo của các đơn vị được giám sát, Ban đã gửi cho thành viên Đoàn 

giám sát). Đoàn sẽ đi thực tế tại các thôn nếu xét thấy cần thiết. 
+ Đối với thành viên Đoàn giám sát: Nghiên cứu báo cáo của các đơn vị và 

tham gia trực tiếp vào buổi giám sát. 
* Lưu ý: 

- Đến nay một số đơn vị chưa nộp báo cáo 1 khẩn trương hoàn thiện 
báo cáo gửi về Ban Dân tộc  chậm nhất đến ngày 5/9/2022 để phục vụ cho 
công tác giám sát.  (Theo địa chỉ Văn phòng HĐND-UBND huyện). 

- Trong quá trình giám sát có thay đổi thời gian vì lý do công việc sẽ 
có thông báo đến các đơn vị được giám sát biết để chủ động trong công 

việc. 
Đoàn giám sát của Ban Dân tộc  HĐND thông báo đến các đơn vị và 

thành viên đoàn giám sát biết, thực hiện./.                   

                                                 
1 UBND các xã ĐăkPxy, Ngọc Ré o, Đăk Ui .  Đăk Long, Đak La, Thị  trấn, Đăk Ngok, Đăk Mar  



 Nơi nhận: 

- TT HĐND huyện; 
- UBND huyện;  

-  UBMTTQVN huyện; 
- Các Ban của HĐND huyện; 

- Phòng Văn hóa – Thông tin; 
- Thành viên Ban Dân tộc HĐND huyện; 
-  UBND các xã, thị trấn. 

- Lưu. 

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT 
PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN 

 
 
 

 
 

Nguyễn Dình Lê 
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