
1 

 

    UỶ BAN NHÂN DÂN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TỈNH VĨNH PHÚC                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Số:            /UBND-TH1                    Vĩnh Phúc, ngày        tháng       năm 2020 
Về việc thực hiện các kiến nghị  

của Thường trực HĐND tỉnh và 

chuẩn bị nội dung trình HĐND 

tỉnh tại kỳ họp bất thường  

và kỳ họp cuối năm 2020. 

 

 

                    Kính gửi:  

           

 

- Các Thành viên UBND tỉnh. 

- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn 

thể cấp tỉnh; 

- Các Sở, Ban ngành thuộc UBND tỉnh. 

Thực hiện nội dung kiến nghị tại báo cáo 43/BC-HĐND ngày 23/07/2020 

của Thường trực HĐND tỉnh về rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh 

khóa XVI và báo cáo 44/BC-HĐND ngày 27/07/2020 của Thường trực HĐND 

tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021 (sao 

gửi kèm theo văn bản này); 

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ, như sau: 

1. Về các nội dung chuyên đề trình kỳ họp HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 

17 đã được các Sở, ngành đề xuất đưa vào chương trình công tác ngay từ đầu 

năm 2020, có sự chuẩn bị sớm, thực hiện đầy đủ quy trình ban hành văn bản 

theo quy định và thông qua phiên họp UBND tỉnh thống nhất cao. Tuy nhiên, 

vẫn còn một số cơ quan, sở ngành thiếu nhất quán trong việc tham gia đóng 

góp xây dựng nghị quyết chuyên đề, dẫn đến nhiều dự thảo nghị quyết không 

được chấp thuận đưa vào chương trình kỳ họp 17; 

UBND tỉnh đề nghị UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn 

thể cấp tỉnh, các Thành viên UBND tỉnh tăng cường quan hệ phối hợp, nâng 

cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của 

UBND tỉnh, nghiên cứu kỹ các nội dung chuyên đề trình HĐND tỉnh tham gia 

bảo đảm chất lượng, hiệu quả, khắc phục tồn tại, hạn chế tại phiên họp 

UBND tỉnh thì đồng ý, nhưng khi báo cáo Tỉnh ủy cho ý kiến theo quy chế 

làm việc và họp thống nhất nội dung với Thường trực HĐND tỉnh lại có ý 

kiến ngược lại...; 
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Thủ trưởng các Sở, ngành được giao chuẩn bị các nội dung trình HĐND 

tỉnh cần rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu để khắc phục những tồn tại, 

hạn chế theo kiến nghị của HĐND tỉnh tại báo cáo số tại báo cáo 43/BC-HĐND 

ngày 23/07/2020 và báo cáo 44/BC-HĐND ngày 27/07/2020 của Thường trực 

HĐND tỉnh nêu trên. 

2. Thủ trưởng các Sở, ngành triển khai, thực hiện ngay việc rà soát các 

nội dung theo chương trình công tác năm 2020 và các nhiệm vụ mới phát sinh 

để chuẩn bị các nội dung đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp bất 

thường dự kiến trong tháng 8/2020 và nội dung chuyên đề trình kỳ họp cuối năm 

2020; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/8/2020. 

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, giúp UBND tỉnh chỉ đạo, thực 

hiện bảo đảm chất lượng nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh ./. 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh (B/c);                                                                                                 

- Như kính gửi; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- CPVP, CV NCTH VP (T/h);    
- Lưu: VT.  

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Bùi Hồng Đô 
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