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Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC ngày 20/12/2019 của Ban 

Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổng kết thực 

hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 

và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 

- 2030 và Công văn số 6503/BNV-CCHC ngày 24/12/2019 của Bộ Nội vụ về 

việc triển khai Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2011 - 2020, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh 

có ý kiến như sau: 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: 

1. Tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh tổ chức tổng 

kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2011 - 2020 theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ 

tại Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC ngày 20/12/2019; hoàn thành, trình UBND 

tỉnh trước ngày 20/01/2020. 

2. Tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tổng kết thực 

hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 

theo đề cương báo cáo ban hành kèm theo Công văn số 6503/BNV-CCHC; hoàn 

thành, trình UBND tỉnh trước ngày 10/6/2020. 

 (Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC và Công văn số 6503/BNV-CCHC gửi 

kèm theo qua iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí 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;  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

 các phòng: NC, TH,  TT TH-CB; 

- Lưu: VT, NC (HTMĐ).  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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