ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6 2 1 /UBND-KGVXNV
V/v giải quyết các kiến nghị
sau giám sát của Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh

Bình Thuận, ngày 23 tháng 02 năm 2021

Kính gửi:
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Tài chính;
- Sở Nội vụ;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Ngày 04 tháng 02 năm 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có Công
văn số 70/HĐND-CTHĐ về việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Ban
Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh (file gửi kèm theo);
Chủ tịch Ủy ban nhân dân có ý kiến như sau:
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở: Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành
phố nghiên cứu nội dung tại Báo cáo số 09/BC-HĐND ngày 03 tháng 02 năm
2021 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh (file gửi kèm theo), tinh
thần chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại văn bản nói trên để
chủ động rà soát các công việc có liên quan, triển khai thực hiện hoặc tham mưu
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện, nhất là các nội dung tái giám sát chưa
giải quyết xong, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về kinh
doanh các dịch vụ văn hóa cho người dân, công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở
kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVXNV. Hương
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