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PHIẾU BÁO 

 
 

Kính gửi:  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Ngày 17 tháng 12 năm 2020, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 

10582/VPCP-QHĐP thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, 

cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển 

khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 của 

Quốc hội về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, 

chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII; 

gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 01 tháng 9 hàng năm để tổng hợp, xây 

dựng Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội tại các kỳ họp cuối năm. 

Để kịp thời xây dựng Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội khóa XV tại 

kỳ họp cuối năm 2021, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ 

và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo kết 

quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 theo đúng yêu cầu nêu tại văn bản 

số 10582/VPCP-QHĐP về Văn phòng Chính phủ trước ngày 01 tháng 9 năm 

2021 (bản điện tử file doc. của báo cáo gửi đến địa chỉ email: 

vumanhdung@chinhphu.vn). 

Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; 
- Lưu: VT, QHĐP (2). VMD 
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