
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Số: 1348/SNV-CCVC              Vĩnh Phúc, ngày   18 tháng  9 năm 2018 
      V/v tham gia vào dự thảo Kế hoạch  thực hiện  

Nghị quyết số 26-NQ/TW và Kế hoạch số 105-KH/TU 

 

Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện Công văn số 6102/UBND-TH1 ngày 15/8/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc đề xuất chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 105-KH/TU 

ngày 10/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Nội vụ đã hoàn thành dự 

thảo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW 

ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Kế hoạch số 

105-KH/TU ngày 10/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung xây 

dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực 

và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

Để có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch và chỉ 

đạo triển khai thực hiện, Sở Nội vụ trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành, đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố tham gia góp ý vào dự thảo Kế hoạch bằng văn bản và gửi về Sở 

Nội vụ chậm nhất ngày 20/9/2018.      

(Dự thảo Kế hoạch và Phụ lục phân công nhiệm vụ được chuyển qua hộp 

thư điện tử công vụ của các cơ quan, đơn vị) 

Trong quá trình nghiên cứu dự thảo, nếu có ý kiến cần trao đổi trực tiếp 

đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với Sở Nội vụ qua Phòng Công chức, Viên 

chức - điện thoại 3862.376 để phối hợp giải quyết. 

Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện./. 

Nơi nhận:        
- UBND tỉnh (b/c);  
- Như trên; 

- Lưu: VT, CCVC.             

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Văn Hòa 

 


