UBND HUYỆN MANG YANG
PHÒNG NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 656/NV-CCHC

Mang Yang, ngày 23 tháng 12 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tham gia góp ý vào dự thảo
Kế hoạch CCHC và kế hoạch
tuyên truyền CCHC năm 2022

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị huyện;
- Liên Đoàn Lao động huyện;
- Bưu điện huyện;
- Chi cục Thuế Đăk Đoa – Mang Yang;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của Ủy ban nhân
dân huyện Mang Yang về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà
nước giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030 của huyện Mang Yang.
Phòng Nội vụ xây dựng dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch tuyên
tuyền công tác cải cách hành chính năm 2022 và để lấy ý kiến thống nhất trước khi
trình UBND huyện xem xét, phê duyệt; Phòng Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị,
Liên đoàn Lao động huyện, Chi cục Thuế Đăk Đoa – Mang Yang và UBND các xã, thị
trấn đóng góp ý kiến về 02 dự thảo nói trên và gửi nội dung góp ý về Phòng Nội vụ
trước ngày 27/12/2021 để tổng hợp, trình UBND huyện ban hành theo quy định
(trước ngày 31/12).
Quá thời gian nêu trên các cơ quan, đơn vị không có ý kiến xem như thống nhất
với các nội dung trong dự thảo và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo quy định.
(có dự thảo 02 Kế hoạch kèm theo)
Phòng Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã,
thị trấn quan tâm, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND huyện (b/c);
- Trưởng, các Phó Trưởng phòng;
- Lưu: VT – NV.
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