
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ NỘI VỤ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /SNV-TCBC 

V/v báo cáo kết quả triển khai, thực 

hiện Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 

của Chính phủ 

     Vĩnh Phúc, ngày            tháng       năm 2020 

 

                             Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các tổ chức Quỹ cấp tỉnh. 

Thực hiện Công văn số 1872/UBND-TH1 ngày 20/3/2020 của UBND 

tỉnh về việc triển khai, thực hiện Nghị định số 93/2019/NĐ-CP của Chính phủ, 

trong đó UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức báo cáo kết quả về 

UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) trước ngày 20/5/2020. Tuy nhiên đến nay 

Sở Nội vụ chưa nhận được báo cáo của các cơ quan, đơn vị, tổ chức. 

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, 

UBND cấp huyện, các tổ chức Quỹ cấp tỉnh báo cáo kết quả triển khai, thực 

hiện (theo Đề cương, Biểu mẫu gửi kèm) gửi về Sở Nội vụ trước ngày 

05/6/2020 để tổng hợp, báo cáo theo quy định, đồng thời gửi bản mềm qua địa 

chỉ email: dinhnh@vinhphuc.gov.vn. 

Đề cương, biểu mẫu được đăng tải trên website của Sở Nội vụ tại địa chỉ: 

sonoivu.vinhphuc.gov.vn. 

Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các tổ chức Quỹ cấp tỉnh 

triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh;       (b/c) 

- Giám đốc Sở; 

- Như trên; 

- Website Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, TCBC. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh 
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