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Số:    01   /STNMT-VP 

 

Sóc Trăng, ngày  06  tháng 01 năm 2020 

Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Kế 

hoạch thực hiện cải cách hành chính 

năm 2020 của Sở. 

 

             Kính gửi: Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở. 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về thực hiện cải cách hành chính năm 2020, 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở về việc giao Văn phòng Sở dự 

thảo Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2020 của Sở, nay Văn phòng 

Sở đã xây dựng xong dự thảo Kế hoạch.  

Nhằm tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của Sở trong năm 

2020, Văn phòng Sở đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị quan tâm có ý kiến 

đóng góp đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2020. Ý 

kiến góp ý xin gửi về Văn phòng Sở chậm nhất ngày 13/01/2020. Sau ngày 

13/01/2020, nếu các phòng, đơn vị không có ý kiến phản hồi, Văn phòng Sở xem 

như phòng, đơn vị thống nhất với nội dung dự thảo. Đồng thời căn cứ các nhiệm 

vụ được giao tại kế hoạch sau khi lãnh đạo Sở phê duyệt, các phòng, đơn vị tổ 

chức thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và đây cũng là cơ sở để đề xuất thi đua 

khen thưởng cuối năm. 

 Do tính chất quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến Chỉ số cải cách hành 

chính hàng năm của Sở, Văn phòng Sở rất mong nhận được sự quan tâm của các 

phòng, đơn vị ./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (để b/c) 

- Lưu: VP. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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