
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

Số:        /UBND-VXNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Ninh Thuận, ngày        tháng       năm 2021 

V/v tăng cường thực hiện Quy chế 

dân chủ cơ sở trong các cơ quan 

hành chính nhà nước, các đơn vị  

sự nghiệp công lập và UBND xã, 

phường, thị trấn 

 

 

 
 

 

 

                Kính gửi:  

 

 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 
  

Tiếp nhận Báo cáo số 473/BC-SNV ngày 09/01/2021 của Sở Nội vụ về tình 

hình tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị hành chính 

- sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021; 

Nhằm tăng cường việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các cơ quan 

hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đảm bảo theo quy định; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giám đốc các Sở, ban, ngành, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách 

nhiệm: 

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung quy định tại 

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện 

dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

- Thực hiện nghiêm việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và 

chế độ thông tin báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) theo quy 

định; xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối 

với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. 

(Đính kèm danh sách các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa gửi hoặc gửi trễ 

báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021). 

2. Giao Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả tổ 

chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm về Ủy ban nhân dân tỉnh 

theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- TT.Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 
- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VPUB; 

- Lưu: VT, VXNV. NY 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Trần Quốc Nam 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa gửi hoặc gửi trễ báo cáo  

kết quả tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 

(Kèm theo Công văn số ......./UBND-VXNV ngày ....../.../2021 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

 
 

STT 
Tên cơ quan, đơn 

vị, địa phương 

Chưa tổ 

chức Hội 

nghị 

Gửi báo 

cáo 

chậm(sau 

ngày 

10/01/2021) 

Chưa 

gửi 

báo 

cáo 

Ghi chú  

1 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
  x  

2 

UBND thành phố 

Phan Rang - Tháp 

Chàm 

 x  
Báo cáo số 09/BC-UBND 

ngày 13/01/2021. 

3 
UBND huyện Ninh 

Phước 
 x  

Báo cáo số 10/BC-UBND 

ngày 14/01/2021. 

Tổng cộng 0 2 1   
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