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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lý Nhân, ngày 13 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO
lịch giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với đảng ủy cơ sở 

theo Kế hoạch số 25-KH/HU, ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ
-----

Kính gửi: - Đảng uỷ xã Đức Lý,
- Đảng ủy thị trấn Vĩnh Trụ,
- Thành viên các Đoàn giám sát theo Quyết định 
số 154-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy.

     Thực hiện Chương trình công tác  kiểm tra,  giám sát  năm 2021 của 
Huyện ủy và Kế hoạch số 25-KH/HU, ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ 
Huyện uỷ về việc  giám sát  việc lãnh đạo,  chỉ đạo thực hiện công tác giải 
phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn xã Đức Lý, thị trấn Vĩnh Trụ;  Ban 
Thường vụ Huyện uỷ thông báo lịch giám sát đối với tập thể và cá nhân thuộc 
các đảng ủy cơ sở cụ thể như sau:

1. Nội dung, đối tượng, thành phần và mốc thời gian giám sát

Thực  hiện  theo  Kế  hoạch  số  25-KH/HU,  ngày  30/8/2021  của  Ban 
Thường vụ Huyện uỷ. 

2. Lịch giám sát

- Ngày 21/9/2021: Giám sát đối với Đảng ủy xã Đức Lý.

- Ngày 22/9/2021: Giám sát đối với Đảng ủy thị trấn Vĩnh Trụ.

3. Thời gian làm việc

- Buổi sáng từ 07 giờ 30

- Buổi chiều từ 13 giờ 30

4. Địa điểm làm việc

Tại phòng họp đảng uỷ các xã, thị trấn.



Đề nghị đảng uỷ các xã, thị trấn và cá nhân các đồng chí được giám sát 
chuẩn bị tốt các báo cáo và tài liệu có liên quan để cuộc giám sát đạt kết quả.

Đề nghị các đại biểu dự làm việc thực hiện các biện pháp phòng chống 
dịch COVID-19 theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu Hồ sơ, Văn phòng Huyện ủy.
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