
UBND TỈNH BẮC KẠN 
SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /SNV - CCHC&QLVTLT 

V/v xin ý kiến đóng góp dự thảo kế 

hoạch tổng kết công tác CCHC giai 

đoạn 2011-2020 

Bắc Kạn, ngày     tháng 02 năm 2020 

                             Kính gửi:   

       - Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; 

   - Các sở, ban, ngành; 

                     - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Công văn số 

7211/UBND - NCPC ngày 25/12/2019 về thực hiện Quyết định số 20/QĐ-

BCĐCCHC ngày 20/12/2019 của Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính 

(CCHC) Chính phủ, Sở Nội vụ xây dựng dự thảo kế hoạch tổng kết công tác 

CCHC giai đoạn 2011 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021 - 

2030 tỉnh Bắc Kạn. 

 Để dự thảo kế hoạch khi ban hành phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi 

cao và thuận lợi trong triển khai thực hiện, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị góp ý 

bằng văn bản cho dự thảo kế hoạch tổng kết công tác CCHC giai đoạn 2011 - 

2020 và phương hướng, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021 - 2030 tỉnh Bắc Kạn. Các 

đơn vị tập trung góp ý các nội dung và nhiệm vụ được phân công chủ trì thực hiện; 

công tác khen thưởng; hình thức tổ chức hội nghị. Ngoài việc góp ý các nội dung 

trọng tâm trên, đề nghị các đơn vị góp ý thêm về thể thức và các nội dung khác của 

dự thảo quyết định và kế hoạch.  

Góp ý gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/02/2020 để tổng hợp trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành đúng thời gian quy định. Sau thời gian trên, đơn vị  nào 

không gửi văn bản góp ý coi như nhất trí với dự thảo kế hoạch. Dự thảo Quyết 

định và Kế hoạch được đăng tải trên Trang thông tin điện tử cải cách hành chính 

nhà nước tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ:http://cchc.backan.gov.vn mục “Văn bản dự 

thảo”.  

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

(Có dự thảo Quyết định và Kế hoạch kèm theo) 

Nơi nhận:                                                                                                     
Gửi bản điện tử:                                                                                                    

- Như trên;   

- Phòng NV các huyện, thành phố; 

- Ban QL các KCN tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở;                                                                                                           

- Lưu: VT, CCHC&QLVTLT (Thuấn). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Sầm Văn Trân 
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