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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vĩnh Yên, ngày 27

tháng 04 năm 2022

Kính gửi:
- Các phòng, ban, đơn vị;
- UBND các xã, phường.
Triển khai thực hiện văn bản số 2526/UBND-VX1 ngày 21/4/2022 của
UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện kiến nghị của Ban Văn hoá Xã hội,
HĐND tỉnh sau giám sát (được sao gửi kèm); Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê
Anh Tân có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Yêu cầu chung đối với các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã phường
- Làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện có
hiệu quả việc tuyên truyền để mọi người dân nắm được quyền lợi được thụ
hưởng, vận động nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nghị quyết
của HĐND tỉnh.
- Đối với những nội dung quan trọng, cần thiết; chủ động tham mưu UBND
thành phố đề xuất với Thành ủy ban hành nghị quyết chuyên đề để tăng cường
công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện các chính sách của nghị quyết
HĐND tỉnh trên địa bàn.
- Chủ động tham mưu UBND thành phố cụ thể hóa việc thực hiện các
chính sách trong các nghị quyết của HĐND tỉnh bằng các kế hoạch tổ chức thực
hiện trên địa bàn thành phố, đảm bảo sát thực, phù hợp với thực tế địa phương,
đạt hiệu quả.
- Chủ động tham mưu UBND thành phố đề xuất với UBND tỉnh, các sở,
ngành liên quan tháo gỡ những khó khăn, bất cập, nghiên cứu xây dựng các
chính sách, biện pháp hỗ trợ mới (nếu xét thấy cần thiết) để phát huy tiềm năng,
thế mạnh các địa phương.
- Chủ động tham mưu rà soát, kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện các
nghị quyết một cách đồng bộ; kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập, đưa ra
các giải pháp phù hợp và có những kiến nghị, đề xuất sát thực.
2. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố: Chủ động tham mưu
UBND thành phố các nội dung về bố trí nguồn lực thực hiện nghị quyết, nhất là
phần vốn đối ứng của thành phố, chỉ đạo UBND các xã phường bố trí nguồn
kinh phí đối ứng; huy động các nguồn lực từ công tác xã hội hóa để thực hiện có
hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh.
3. Giao Thanh tra thành phố: Chủ động tham mưu UBND thành phố công
tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nghị quyết một cách thường xuyên để kịp
thời đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, bất cập.
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Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT, các PCT (b/c);
- Thường trực HĐND thành phố (b/c);
- Như kính gửi;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, VP, CVTH.
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