UBND TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NỘI VỤ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1952 /SNV-CCVC

Gia Lai, ngày 12 tháng 12 năm 2019

V/v báo cáo nhanh số liệu cán
bộ, công chức giữ chức vụ lãnh
đạo, quản lý và không giữ chức
vụ lãnh đạo quản lý năm 2019
ở các cơ quan hành chính

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh; Sở
Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực
hiện báo cáo nhanh số liệu cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và số
công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý trong các cơ quan hành chính nhà
nước năm 2019 tính đến thời điểm báo cáo (có mẫu biểu kèm theo) và 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 18/12/2019 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
Đề nghị các cơ quan, 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 năm 2019 của cơ quan,
địa phương đó./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Đăng Website Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, CCVC.
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