
ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN ĐÌNH LẬP                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

  Số:         /UBND-NV                          Đình Lập, ngày 25  tháng 3 năm 2020 
     

  V/v báo cáo kết quả 10 năm 

   thực hiện Quy chế công tác  

dân vận của hệ thống chính trị 
 

                                          

                       Kính gửi: 

                                        - Phòng Nội vụ; 

                                        - Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện; 

                                        - Thanh tra huyện;                                      

                                        - Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

                                        - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

                                        - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

              

 Thực hiện Công văn số 294/SNV-XDCQ &CTTN ngày 17/3/2020 của Sở 

Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế công 

tác dân vận của hệ thống chính trị. Để có cơ sở tổng hợp số liệu xây dựng báo 

cáo chung của UBND huyện, UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau: 

 1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quy 

chế công tác dân vận của hệ thống chính trị theo đề cương (có đề cương tổng kết 

10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ chính trị 

và Quyết định số 1536-QĐ/TU ngày 23/8/2010 của Tỉnh ủy Lạng Sơn, Quyết 

định về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị kèm theo 

Công văn này trên iOffice). 

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

04/4/2020 để tổng hợp xây dựng báo cáo chung. 

 UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện, 

trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị trao đổi về phòng Nội vụ 

theo số điện thoại 0205. 507507 để thống nhất thực hiện./. 
  

Nơi nhận:                                                                                KT.CHỦ TỊCH 

- Như trên;                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH 
- CT, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Lưu: VT. 

 

 
 

                                                                                      Vi Văn Đông 
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