
 

    UBND TỈNH TÂY NINH 

             VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Số:          /VP-KTTC              Tây Ninh, ngày  05  tháng 7 năm 2019. 
 

          V/v: Triển khai thực hiện  

     kết luận của Phó Thủ tướng tại  

       cuộc họp BCĐ điều hành giá. 
   

 

                   Kính gửi: 

 

 

- Sở Tài chính; 

- Sở Công Thương; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Y tế; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Giao thông Vận tải; 

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội; 

- Bảo hiểm Xã hội tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố. 

 

 Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 

04/7/2019 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng 

Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo 

điều hành giá ngày 03/7/2019 (Tài liệu đính kèm trên hệ thống egov). 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và 

PTNT, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền 

thông, Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã 

hội tỉnh, UBND các huyện và thành phố và các đơn vị có liên quan theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện chỉ đạo tại Thông báo số 226/TB-

VPCP; đồng thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo theo quy định.  

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh 

đến các đơn vị biết, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT; 

- CVP, PVP Long; 

- KTTC; 

- Lưu: VT. VPUBND tỉnh. 
(thi-dieuhanhgia 6 thnag 2019) 

 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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