
HDND HUYN TRLFC NINH CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
DOAN GIAM SAT Dôc 1p — Tiy do — Hnh phüc 

S: 01/TB-DGS Trwc Ninh, ngày 14 tháng 10 nàm 2021 

THÔNG BAO 
Lch giám sat chuyên d cüa Thtrô'ng trtrc HDND huyn 

ye Quán 1 các khoãn thu, dóng gop và cong tác phông, chng dlch  bnh 
Covid-19 tii mt si truro'ng hQc trên ala  bàn huyn, 11am hçc 2021-2022 

Thirc hin Quyt djnh s 06/QD-TTHDND ngày 04/10/2021 cüa ThiRng trçrc 
HDND huyn v vic thành 1p Doàn Giám sat và K hoch s 01/KH-DGS ngày 
04/10/202 1 cüa Doàn Giám sat thic hin giám sat chuyên d v "Quãn 1 các khoãn 
thu, dóng gop và cong tác phông, chng djch bnh Covid-19 tti mt s tmàng hoc 
trên dja bàn huyn, näm h9c 2021-2022". Doàn Giám sat thông báo ljch giãm sat, 
nhu sau: 

1. Lch giám sat ti các don vi 

- Ngày 25/10/202 1 (Thir Hal): 

+ Bui sang tà 8 giO 00' giám sat tti Trumg Mâm non Trirc Di; 

+ Bui chiu ti'r 14 gi 00' giárn sat ti TruO'ng Mâm non Trirc M5. 

- Ngày 26/10/202 1 (Thir Ba): 

+ Bui sang t1r 8 gi 00' giám sat ti Trumg Tiêu h9c Trirc Cumg; 

+ Bui chiu tü 14 gR 00' giám sat ti Tru'O'ng Tiu h9c Liêm Hài. 

- Ngày 27/10/202 1 (Thu Tu): 

+ BuM sang tu 8 gi 00' giám sat tti Truàng THCS Trirc Ni; 

+ BuOi chiu t1r 14 giô' 00' giám sat tti Trumg THCS Trirc Tuân. 

2. Bja dim lam vic: Tai  truO'ng h9c nai Doàn giám sat tiên hành giám sat. 

3. Thành phãn lam vic 

3.1. Doàn giám sat (theo Quyt dinh s 06/QD-TTHDND ngày 04/10/2021): 

- ThuO'ng trrc HDND huyn; 

- Lãnh dao  cac Ban HDND huyn; 

- Lãnh dao  Uy ban MTTQ Vit Nam huyn; 

- Lành dao  Phông Giáo ditc và Dào tao,  PhOng Tài chInh- K hoach, Phông Y 
t, Van phOng HDND- UBND huyn; 

- Dai din Thithng tr1rc HDND, lành dao  UBND dja phuo'ng ncii Doàn giám 
sat tin hành giám sat. 



3.2. Dan vj duçc giám sat: 

- Ban Giám hiu nhà trung; 

- Nhân vien van phông, k toán, thu qu, y t h9c duing nhà tnrô'ng; 

- Tru&ng, phó Ban di din Cha m h9c sinh. 

D nghj các nba truO'rig chuAn bi báo cáo, tài 1iu, b trI dja dim lam vic va 
mcii thành phn cüa don vj tham dr dy du d cuc giám sat dt kt qua.!. 

Ncinhân: 
- Nhu thành phan; 
- Cong thông tin din ti'r huyn; 
- Lisu: VT. 

TM. DOAN GIAM SAT 

 

PHO —rT!CH HDND HUYN 
Nguyn Thanh Tñng 
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