
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ NỘI VỤ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /SNV-XDCQ&CCHC 

 

 Vĩnh Phúc, ngày       tháng 6 năm 2020 
V/v góp ý vào dự thảo Báo cáo Tổng kết 

Chương trình tổng thể CCHC nhà nước 

giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, 

nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 

 

 

      Kính gửi:   
- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. 
 

 

Thực Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh về 

tổng kết công tác cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020, 

xây dựng phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030, trong đó UBND tỉnh 

giao các cơ quan, đơn vị xây dựng Báo cáo chuyên đề và báo cáo tổng kết của 

đơn vị gửi về Sở Nội vụ tổng hợp. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn 

vị, Sở Nội vụ tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh Tổng kết 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và 

phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030. 

 Để kịp thời trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo Tổng kết Chương trình 

tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, 

nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị tham 

gia ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh (có dự thảo báo cáo của 

UBND tỉnh gửi kèm theo).  

Các ý kiến tham gia góp ý của cơ quan, đơn vị đề nghị gửi bằng văn bản về 

Sở Nội vụ trước ngày 25/6/2020 để tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành. 

Sở Nội vụ trân trọng đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm, 

phối hợp./.  
 

Nơi nhận:                                               
- Như trên; 
- Giám đốc Sở (b/c); 

- Các phòng thuộc Sở (t/g);    

- Lưu: VT-XDCQ&CCHC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Trần Văn Hòa 
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