UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2526 /UBND-VX1
V/v thực hiện kiến nghị của Ban Văn
hóa Xã hội, HĐND tỉnh sau giám sát

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 4

năm 2022

Kính gửi:
- Các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Y tế,
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao độngTB&XH, Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm
xã hội tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Báo cáo số 26/BC-BVHXH ngày
14/4/2022 của Ban Văn hóa Xã hội, HĐND tỉnh về kết quả rà soát và giám sát
việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội
đang còn hiệu lực (được sao gửi kèm theo); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt
Văn có ý kiến như sau:
Giao các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, Lao động-TB&XH, Thông tin và Truyền thông, BHXH tỉnh, cơ quan liên
quan, UBND các huyện, thành phố, trên cơ sở các kiến nghị của Ban Văn hóa
Xã hội- HĐND tỉnh với UBND tỉnh, với Sở, ngành, địa phương mình khẩn
trương rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện các nội
dung đã được Ban Văn hóa Xã hội chỉ ra qua giám sát; kịp thời đề xuất, báo cáo
UBND tỉnh các nội dung theo thẩm quyền./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Ban Văn hóa Xã hội, HĐND tỉnh;
- Như kg;
- CV: VX1;
- VT ( Tr
b).
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