UBND TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NỘI VỤ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 343 /SNV-CCVC

Gia Lai, ngày 10 tháng 03 năm 2020

V/v tổng hợp số liệu kết quả 02
năm thực hiện Nghị quyết số 18NQ/TW, Nghị quyết số 19NQ/TW và 04 năm thực hiện
Nghị quyết số 39-NQ/TW

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Triển khai thực hiện Công văn số 3659-CV/BTCTU ngày 09/3/2020 của
Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tổng hợp kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39NQ/TW theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương tại Công văn số 10717CV/BTCTW ngày 05/3/2020; Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh, đơn vị
sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là
các cơ quan, đơn vị, địa phương) khẩn trương thực hiện báo cáo nhanh số liệu (có
mẫu biểu kèm theo được đăng tải trên website của Sở Nội vụ tại địa chỉ
http://snv.gialai.gov.vn).
Báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ, đồng thời gửi theo địa chỉ hộp
thư điện tử địa chỉ: ccvc.snv@gialai.gov.vn hoặc địa chỉ: ccvcsnv@gmail.com
trước ngày 12/3/2020 để tổng hợp, báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp báo
cáo chung cho Ban Tổ chức Trung ương theo yêu cầu.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nói trên khẩn trương triển khai
thực hiện báo cáo gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp; Sau thời gian nói trên, cơ quan,
địa phương nào chưa báo cáo hoặc báo cáo chậm trễ hoặc báo cáo không đầy đủ
thì sẽ bị trừ vào tổng điểm chấm chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, địa
phương đó, đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bí thư BCS đảng UBND tỉnh (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (biết);
- Đăng Website Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, CCVC.

GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Nội vụ
Email:
snv@gialai.gov.v
n
Ngày ký:
10.03.2020
18:56:46 +07:00

Huỳnh Văn Tâm

