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Kính gửi:  Hội LHPN các huyện, thành phố 

 

Thực hiện công văn số 66/ĐCT-CSLP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Đoàn 

Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam “Về việc thống kê kết quả thực hiện 

hoạt động giám sát và phản biện xã hội giai đoạn 2014- 2021”. Ban thường vụ Hội 

LHPN tỉnh đề nghị Hội LHPN các huyện, thành phố triển khai rà soát thông tin, 

báo cáo số liệu giai đoạn 2014- 2021 (đặc biệt là các hạn chế) đối với các nội dung sau: 

1. Công tác giám sát: thống kê số cuộc giám sát do Hội chủ trì thực hiện tại 

cấp huyện và cấp xã theo từng năm từ 2014- 2021 

2. Công tác phản biện xã hội: thống kê số cuộc/hội nghị phản biện xã hội do 

Hội chủ trì tại cấp huyện và cấp xã theo từng năm (lưu ý: không thống kê hội nghị 

góp ý vào biểu thống kê kết quả phản biện xã hội) 

 (Kèm theo phụ lục liệt kê nêu rõ các chính sách đã tiến hành giám sát, phản 

biện xã hội theo từng năm) 

Đề nghị Hội LHPN các huyện, thành phố gửi báo cáo về Hội LHPN tỉnh 

trước ngày 13/4/2022 (qua ban Tuyên giáo- Chính sách luật pháp, đồng thời gửi 

về địa chỉ email: Trungtamtuvanphapluatpnnd@gmail.com). Trong quá trình thực 

hiện, có vấn đề vướng mắc xin liên lạc đ/c Trần Thị Sâm, ĐT: 0915514602. 

 

 Nơi nhận:                                     

- Như kính gửi; 

- Lưu VT-Ban TG CSLP.                                                                                              

TM. BAN THƯỜNG VỤ 
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    Lê Thị Thuý Nhài 
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