
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Số:                /SNV-CCVC              Vĩnh Phúc, ngày       tháng  6  năm 2020 
     V/v tham gia ý kiến vào hồ sơ đề nghị 

        xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh        
 

Kính gửi:   

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân 

vận Tỉnh ủy; Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc; Ủy ban Mặt trận tổ 

quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh; 

- Các tổ chức Hội: Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, Hội 

chữ thập đỏ, Hội Văn học Nghệ thuật, Liên minh Hợp tác xã; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 
80/2015/QH13 ngày 22/06/2015 của Quốc hội và Nghị định số 34/2016/NĐ-
CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Kết luận số 1945-
KL/TU, ngày 21/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đồng ý chủ 
trương, giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu, trình Hội 
đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về một số chế độ, chính sách đặc thù 
đối với cán bộ của tỉnh Vĩnh Phúc;   

Căn cứ Công văn số 2362-CV/TU ngày 05/6/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy về việc ban hành Nghị quyết về một số chính sách đặc thù đối với cán bộ, 
đảng viên và một số đối tượng chính sách của tỉnh Vĩnh Phúc, 

Sở Nội vụ sao gửi hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân tỉnh về một số chính sách đặc thù đối với cán bộ, đảng viên và một 
số đối tượng chính sách của tỉnh Vĩnh Phúc do Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì 
xây dựng và trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia đóng góp ý kiến: 

1. Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Thường trực Hội đồng nhân 
dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về một số 
chính sách đặc thù đối với cán bộ, đảng viên và một số đối tượng chính sách 
của tỉnh Vĩnh Phúc. 

2. Đề cương dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số 
chính sách đặc thù đối với cán bộ, đảng viên và một số đối tượng chính sách 
của tỉnh Vĩnh Phúc. 

3. Báo cáo đánh giá tác động Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về 
một số chính sách đặc thù đối với cán bộ, đảng viên và một số đối tượng 
chính sách của tỉnh Vĩnh Phúc.  



4. Báo cáo số 202- BC/BTCTU ngày 21/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy về kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 1119-QĐ/TU ngày 31/3/2009 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định về một số chế độ , chính sách 

đối với cán bộ, đảng viên và một số đối tượng chính sách của tỉnh.  

5. Báo cáo số 203-BC/BTCTU ngày 21/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 137/2014/NQ-HĐND ngày 

18/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chế độ hỗ trợ hàng tháng 

đối với đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc được tặng Huy hiệu 40 năm 

tuổi Đảng trở lên. 

Ý kiến tham gia của cơ quan, đơn vị gửi về Sở Nội vụ bằng văn bản chậm 

nhất vào ngày 29/06/2020 để tổng hợp báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.      

(Hồ sơ dự thảo Nghị quyết kèm theo Công văn này được phát hành trên 
hệ thống ban hành văn bản https://iqlvb.vinhphuc.gov.vn, đăng tải trên 

website của Sở Nội vụ và trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh). 

Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, nếu có ý kiến cần trao đổi trực tiếp đề 

nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với Sở Nội vụ qua Phòng Công chức, viên chức 

- điện thoại 3862.376 để phối hợp giải quyết. 

Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm tham gia ý kiến./. 

Nơi nhận:        
- TT Tỉnh ủy (b/c);      

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);  

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- Như trên; 

- Lưu: VT, CCVC.             

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh 

 

https://iqlvb.vinhphuc.gov.vn/
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