ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
Số: 2671 /UBND-VXNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 20 tháng 6 năm 2022

V/v triển khai thực hiện Công văn
số 2641-CV/TU ngày 13/6/2022
của Thường trực Tỉnh ủy

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;
- Các tổ chức Hội đặc thù;
- Các doanh nghiệp có phần vốn nhà nước;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2641CV/TU ngày 13/6/2022 và Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số
537
20
………-CV/BCSĐ
ngày ……tháng
6 năm 2022 - về việc tổng kết việc thực hiện
Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị và Quy định số 2909QĐ/TU ngày 25/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lấy phiếu tín nhiệm đối
với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà
nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát việc triển khai và tiến
hành tổng kết thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính
trị và Quy định số 2909-QĐ/TU ngày 25/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo
trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã
hội ở tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương. Trên cơ sở đó, tổng hợp và xác
lập báo cáo tổng kết theo đề cương báo cáo và Phụ lục thống kê tương ứng kèm
theo Công văn số 2641-CV/TU nêu trên; gửi về Sở Nội vụ chậm nhất vào lúc
10g00 ngày 22/6/2022 (đồng thời gửi kèm file mềm qua địa chỉ email:
phongqlns@ninhthuan.gov.vn) để tổng hợp.
2. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong
việc triển khai thực hiện các nội dung nêu tại khoản 1 Công văn này; đồng thời,
tổng hợp, tham mưu Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường
vụ Tỉnh ủy (thông qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) về kết quả triển khai thực hiện nội
dung nêu trên theo quy định.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai và kịp thời
báo cáo kết quả thực hiện đảm bảo đầy đủ, chất lượng, đúng thời hạn theo yêu cầu
tại Công văn này để tránh ảnh hưởng đến kết quả tổng hợp, báo cáo chung./.
(Đính kèm các văn bản nêu trên).
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- VPUB: LĐ, các phòng, ban;
- Lưu: VT, VXNV. ĐNĐ

CHỦ TỊCH

Trần Quốc Nam

