
UỶ BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

 

Số:          /UBND-NV 
V/v bồi dưỡng kiến thức công tác  

Cải cách hành chính trực tuyến 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Yên, ngày       tháng       năm 2021 

                           

 

Kính gửi :           

       - Các phòng chuyên thuộc thành phố;    

       - UBND các xã, phường. 

 
Thực hiện Công văn số 56/SNV-XDCQ&CCHC ngày 13/01/2021  

của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về việc đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức 

công tác Cải cách hành chính trực tuyến, UBND thành phố yêu cầu các phòng 

chuyên môn, UBND các xã, phường lập danh sách đăng ký tham gia lớp bồi 

dưỡng như sau: 

1. Thành phần:  

- 01 lãnh đạo được giao phụ trách công tác CCHC, tiếp nhận, giải quyết 

TTHC của phòng chuyên môn. 

- 01 lãnh đạo được giao phụ trách công tác CCHC, tiếp nhận, giải quyết 

TTHC của xã, phường. 

 2. Thời gian: Có thông báo sau. 

3. Địa điểm: Tại cơ quan, đơn vị công tác. 

Các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường lập danh sách đăng ký 

tham gia lớp bồi dưỡng gửi về UBND thành phố (qua phòng Nội vụ) trước 

09h00 ngày 18/01/2021 để tổng hợp, đăng ký (theo mẫu gửi kèm).  

Yêu cầu phòng Nội vụ, các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường chỉ 

đạo, lập danh sách đầy đủ, đúng thành phần./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (th/h); 

- CT, các PCT; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, NV. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Khải Hoàn 
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