
UBND HUYỆN SỐP CỘP 

PHÒNG NỘI VỤ    

                                  
Số:            /PNV                                 

V/v xin ý kiến tham gia vào dự 

thảo Kế hoạch tuyên truyền 

công tác CCHC năm 2020. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Sốp Cộp, ngày      tháng 01 năm 2020 
 

 
 

 Kính gửi:  

     - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện. 

     - Chủ tịch UBND các xã. 

 

 Thực hiện Công văn số 07/UBND-VP ngày 03/01/2020 của Chủ tịch 

UBND huyện Sốp Cộp về việc triển khai Kế hoạch tuyên truyền công tác cải 

cách hành chính năm 2020, Phòng Nội vụ được giao chủ trì xây dựng Kế hoạch 

tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 của UBND huyện,  

Để kế hoạch tuyên truyền sát với thực tiễn, đúng chức năng, nhiệm vụ của 

các cơ quan liên quan, phòng Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến 

vào dự thảo Kế hoạch bằng văn bản và gửi về phòng Nội vụ tiếp thu hoàn chỉnh dự 

thảo trước ngày 13/01/2020 (kèm theo bản dự thảo kế hoạch).  

Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp./. 

Nơi nhận:                                                                                
- Như trên; 

- Lưu: PNV, Hồ sơ CCHC. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Lò Thị Hạnh 
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