
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND - NV 

V/v xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm  

thực hiện Kết luận 114-KL/TW, ngày 

14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng (Khóa XI) về ”Nâng cao hiệu  

quả công tác dân vận của cơ quan  

Nhà nước các cấp” 

      Đình Lập, ngày      tháng 3 năm 2020 

 
Kính gửi:  

 - Tòa án nhân dân huyện Đình Lập; 

- Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1230-CV/HU ngày 18/3/2020 về việc xây dựng 

báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về ”Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của 

cơ quan Nhà nước các cấp”. 

Để có cơ sở xây dựng báo cáo chung của UBND huyện, UBND huyện đề 

nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung sau: 

1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng báo cáo theo các 

nội dung đề cương báo cáo kèm theo Công văn số 1230-CV/HU ngày 18/3/2020 

của Huyện ủy (Có văn bản số  1230-CV/HU gửi kèm trên iOffice).  

2. Thời gian gửi báo cáo về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 

27/3/2020 để tổng hợp. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện, trong quá trình 

thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị thông tin về phòng Nội vụ theo số điện 

thoại 02053.507.507 để thống nhất thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện (b/c); 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 
 Vi Văn Đông 
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