
ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HUYỆN TAM BÌNH                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                        
   Số: 70 /UBND-NC                           Tam Bình, ngày  14  tháng  01 năm 2016

V/v chỉ đạo triển khai thực 
hiện Công văn số 76/UBND-
HCTC, ngày 08/01/2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh
                              

         
       Kính gửi: 
                       - Thủ trưởng các ngành trực thuộc UBND huyện;
                       - Chủ tịch UBND các xã- thị trấn.
                           

                                                                      

Thực hiện Công văn số 76/UBND-HCTC, ngày 08/01/2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Vĩnh Long về nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 đối với 
các cơ quan, tổ chức tỉnh Vĩnh Long,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Thủ trưởng các ngành trực thuộc UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các xã- thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ 
năm  2016  tại  cơ  quan,  đơn  vị  đúng  theo  tinh  thần  nội  dung  Công  văn  số 
76/UBND-HCTC, ngày 08/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

(Đính kèm Công văn số 76/UBND-HCTC, ngày 08/01/2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh).

- Giao Trưởng Phòng Nội vụ tổ chức kiểm tra,  hướng dẫn, theo dõi, đôn 
đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt theo tinh thần nội dung Công văn này. Đồng 
thời, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư- Lưu trữ)  
trước ngày 15/6 (báo cáo 06 tháng), trước ngày 30/11 (báo cáo năm)./.

Nơi nhận:                                                                             KT. CHỦ TỊCH
- Như trên;                                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH
- CT, PCT. UBND huyện;
- CVP, PCVP (TH);
- NC Khối Nội chính; 
- Lưu: VT.
                                                                                                                
                                                                                                             
                                                                                                                Lê Ngọc Đức 
                                                                                        
                                                                                             


		2016-01-14T14:01:28+0700
	Việt Nam
	Lê  Ngọc Đức<lnduc.htb@vinhlong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




