
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ THANH 

 

CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /UBND-NV 

V/v Xin ý kiến góp ývào dự thảo 

Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt 

động của đội ngũ cán bộ, công 

chức và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu 

phố giai đoạn 2021-2026” 

         Như Thanh, ngày       tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng 

Huyện ủy; 

- Thường trực UBMTTQ và các Đoàn thể huyện; 

  - Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; 

  - Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Như Thanh lần thứ XXIII, 

nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình số 10-CTr/HU ngày 30/12/2020 của Huyện 

ủy Như Thanh về chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 

2021. 

UBND huyện được giao xây dựng Đề án, trước khi  tổ chức Hội thảo, hoàn 

thiện để trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, phê duyệt Đề án "Nâng cao 

chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động 

không chuyên trách cấp xã, ở thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện Như Thanh, 

giai đoạn 2021-2026". 

UBND huyện trân trọng gửi bản Dự thảo Đề án, xin ý kiến góp ý của các 

địa phương, đơn vị.Ý kiến góp ý gửi về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) bằng 

văn bản hoặc qua địa chỉ email: phongnvnt@gmail.com ,trước ngày 21/10/2021. 

 Đây là Đề án hết sức quan trọng về công tác cán bộ cấp xã và ở thôn, bản, 

khu phố trên địa bàn huyện. Đề nghị Lãnh đạo các địa phương, đơn vị quan tâm 

nghiên cứu, tham gia góp ý và gửi về UBND huyện đúng thời gian như đề nghị 

trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NV. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Hoa 
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