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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày 09  tháng 9   năm  2016 

              K nh gửi:  

- Các sở, ban, ngành;  

- Cơ quan Trung ương đóng trên địa   n tỉnh;

 - Ủy  an nhân dân c c huyện, thị xã, th nh phố.  

 
 

 

Triển khai thực hiện Quyết định số 1908/QĐ-UBND ng y 02/6/2016 của 

UBND tỉnh  an h nh Chương trình h nh động thực hiện Nghị quyết Hội nghị 

Tỉnh ủy lần thứ  a (khóa XXI) về đẩy mạnh công t c cải c ch h nh ch nh trên 

địa   n tỉnh giai đoạn 2016-2020, Sở Nội vụ k nh đề nghị c c sở,  an, ngành, cơ 

quan Trung ương đóng trên địa   n tỉnh, Ủy  an nhân dân c c huyện, thị xã, 

th nh phố (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) thực hiện việc   o c o công 

t c cải c ch h nh ch nh h ng qu , 6 th ng, năm v  kết quả thực hiện Quyết định 

số 1908/QĐ-UBND của UBND tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Nội dung báo cáo 

a) Đối với báo cáo công tác cải cách hành chính theo quý, 6 tháng, năm: 

Nội dung báo cáo thể hiện đầy đủ c c phần, mục, khoản,.. trong đề cương   o 

cáo theo tình hình hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương về c c nhiệm vụ 

cải c ch h nh ch nh (theo mẫu đính kèm được đăng tải trên cổng TTĐT Sở Nội 

vụ).  

- Về triển khai thực hiện Quyết định 1908/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của 

UBND tỉnh: Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ v o nhiệm vụ được UBND 

tỉnh phân công chủ trì và phối hợp; tổ chức triển khai thực hiện v  báo cáo kết 

quả đảm  ảo theo nội dung, lộ trình v  thời gian thực hiện. 

2. Thời gian gửi báo cáo 

- Báo cáo quý gửi trước ngày 10 của tháng cuối quý; báo cáo 6 tháng gửi 

trước ngày 10 tháng 6 và báo cáo năm gửi trước ngày 05 tháng 12 hàng năm. 

Riêng các nội dung được phân công theo Quyết định số 1908/QĐ-UBND, đề 

nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng   o c o theo nội dung v  thời 

gian thực hiện đã đưọc UBND tỉnh phân công thực hiện. 

Sở Nội vụ kính đề nghị c c cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối 

hợp thực hiện và báo cáo đầy đủ nội dung, số liệu v  tình hình thực hiện công 

t c cải c ch h nh ch nh tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo thời gian quy 

định nêu trên; báo cáo gửi về Sở Nội vụ  ằng văn  ản và qua hộp thư điện tử 

theo địa chỉ: cchcquangnam@gmail.com để Sở tổng hợp   o c o UBND tỉnh v  



Ban Chỉ đạo cải c ch h nh ch nh tỉnh. Thời gian nhận   o c o t nh theo thời 

điểm Công văn đến hoặc thời gian gửi qua hộp thư điện tử. 

(Công văn này thay thế Công văn số 911/SNV-CCHC ngày 14/8/2015 của 

Sở Nội vụ)./. 

 

Nơi nhận:       
- Như trên;       

- Lưu VT, CCHC.                                                                  

                           GIÁM ĐỐC 

 
                             (Đã k )               
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