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Kính gửi: Sở Nội vụ 

 

Thực hiện Công văn số 2597/TCPCP-BNV ngày 12/6/2019 của Bộ Nội 
vụ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, đồng chí 
Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây 
dựng dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-
CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị, khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” theo 
yêu cầu của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2597/TCPCP-BNV; hoàn thành, trình 
UBND tỉnh trước ngày 25/6/2019. 

(Công văn số 2597/TCPCP-BNV gửi kèm theo qua eOffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Khoa học và Công nghệ; 
- Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
các phòng: NC, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (BMB). 
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Phùng Quang Hội    
 


		2019-06-17T09:59:25+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân


		2019-06-17T09:59:46+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




