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        UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /SGDĐT-VP Bình Phước, ngày 07 tháng 01 năm 2021 

V/v thực hiện Quy định trách nhiệm 

người đứng đầu cơ quan trong thực 

hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 

 

 

 

                 Kính gửi:  
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 
 

 Thực hiện Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND 

tỉnh về việc Ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, 

địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên đia bàn tỉnh Bình 

Phước, nay Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các đơn vị triển khai và 

thực hiện những nội dung sau:  

 I. Quyền hạn, nguyên tắc xác định trách nhiệm người đứng đầu cơ 

quan. 

1. Quyền hạn của người đứng đầu cơ quan. 

Thực hiện theo quy định của pháp luật, quy định trách nhiệm của người 

đứng đầu cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC). 

2. Nguyên tắc xác định trách nhiệm đối với người đứng đầu. 

a. Khi xem xét, xác định trách nhiệm của người đứng đầu phải khách quan, 

đúng người, đúng việc, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ 

quan. 

b. Trong trường hợp người đứng đầu đã làm hết trách nhiệm và áp dụng mọi 

biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong thực hiện 

nhiệm vụ CCHC thì được giảm nhẹ hoặc miễn trách nhiệm. 

c. Trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ 

CCHC là một trong những căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua, khen 

thưởng người đứng đầu. 

II. Nội dung trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ 

CCHC. 

1. Trách nhiệm điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC 

a. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác CCHC giai đoạn, hàng năm theo 

quy định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở những định hướng, nhiệm 

vụ trọng tâm của kế hoạch cấp trên trực tiếp và tình hình thực tế của từng cơ quan. 

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện mục 

tiêu, nhiệm vụ CCHC theo Kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh. 

b. Triển khai đầy đủ nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực theo kế hoạch CCHC 

của cơ quan và bố trí kinh phí đảm bảo cho việc triển khai, thực hiện. 
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c. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC của các phòng, đơn 

vị, đơn vị trực thuộc, đánh giá kết quả thực hiện của từng cán bộ, công chức nhằm 

nâng cao chất lượng hoạt động CCHC tại các cơ quan. 

d. Tổ chức tự đánh giá mức độ thực hiện kế hoạch CCHC của cơ quan. 

đ. Kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, phê bình và xử lý kỷ luật theo thẩm quyền 

đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị vi phạm trong thực 

hiện nhiệm vụ CCHC. 

2. Nhiệm vụ tuyên truyền CCHC 

a. Phổ biến kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước, các Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác của Trung ương, của 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về CCHC tại cơ quan. 

b. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền CCHC, kịp thời phát hiện, biểu 

dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình, những sáng kiến có hiệu quả 

trong công tác CCHC tại cơ quan. 

c. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan đề xuất sáng kiến 

CCHC; hưởng ứng, tham gia đầy đủ các cuộc thi tìm hiểu CCHC do Trung ương 

và tỉnh tổ chức. 

3. Chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo CCHC 

a. Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo 

quy định về CCHC. Thực hiện chế độ báo cáo CCHC đối với cấp trên bảo đảm 

thời gian quy định và đầy đủ nội dung theo hướng dẫn; 

b. Tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ công tác CCHC tại cơ quan nhằm đánh 

giá kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC. 

4. Kiểm tra, giám sát công tác CCHC hàng năm 

a. Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác 

CCHC hàng năm. Tiến hành xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra, theo dõi giám 

sát kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra. 

b. Người đứng đầu cơ quan chủ động phối hợp với đoàn kiểm tra của cấp 

trên về công tác CCHC tại cơ quan và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính 

xác của các thông tin, báo cáo, số liệu theo yêu cầu của đoàn kiểm tra. 

5. Xác định chỉ số CCHC hàng năm 

a. Chỉ đạo tổng hợp, nhập phần mềm kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác 

định Chỉ số CCHC hàng năm của cơ quan, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy 

định. 

b. Trên cơ sở kết quả xác định Chỉ số CCHC hàng năm do cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt, người đứng đầu cơ quan chỉ đạo phân tích các tiêu chí còn hạn 

chế, xác định nguyên nhân, đề ra các giải pháp hiệu quả để khắc phục những tồn 

tại, hạn chế nhằm đẩy mạnh công tác CCHC tại cơ quan. 

6. Bảo đảm các điều kiện thực hiện nhiệm vụ CCHC 

a. Về tài chính: Bố trí kinh phí ngân sách hợp lý hoặc đầu tư cho công tác 

CCHC của cơ quan. 

b. Về nhân sự: Có văn bản phân công lãnh đạo, công chức phụ trách CCHC 

đáp ứng yêu cầu chuyên môn, được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ CCHC. 
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c. Gắn việc thực hiện nhiệm vụ CCHC với công tác khen thưởng hoặc kỷ 

luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đưa nội dung CCHC để đánh giá, kiểm 

điểm trong các cuộc họp giao ban định kỳ và được thông báo bằng văn bản đến cán 

bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. 

III. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy 

phạm pháp luật.  

1. Chỉ đạo xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của 

văn bản; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật. 

2. Chỉ đạo việc xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, quản lý 

nhà nước thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

3. Thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật 

theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

4. Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của cơ quan. 

IV. Thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực 

hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. 

1. Cải cách thủ tục hành chính 

a. Chủ động nghiên cứu, rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền thông qua 

phương án đơn giản hóa quy định TTHC thuộc thẩm quyền cập nhật đề nghị Chủ 

tịch ủy ban nhân dân tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ 

TTHC không còn phù hợp. Thực hiện chế độ báo cáo kiểm soát; rà soát, đánh giá 

TTHC; đánh giá mức độ hoàn thành thực hiện kế hoạch theo quy định. 

b. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đề xuất sáng kiến cải cách TTHC; ứng dụng 

công nghệ thông tin và xây dựng quy trình giải quyết TTHC nội bộ, bảo đảm kịp 

thời, khoa học, thuận tiện; tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có 

thẩm quyền trong giải quyết TTHC. 

c. Thực hiện đầy đủ các quy định về niêm yết, công khai các TTHC tại nơi 

tiếp nhận và trả kết quả; niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ 

chức, cá nhân về quy định hành chính tại trụ sở, trên Cổng/Trang thông tin điện tử 

của cơ quan. Phối hợp xử lý, giải quyết phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân 

liên quan đến TTHC theo thẩm quyền giải quyết. 

d. Tổ chức đối thoại với người dân, tổ chức về TTHC và giải quyết TTHC 

tại cơ quan theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. 

2. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 

a. Tổ chức thực hiện giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng trình 

tự, thời hạn quy định tại Quyết định công bố TTHC; việc yêu cầu bổ sung hồ sơ 

chỉ được thực hiện không quá một lần bằng văn bản trong suốt quá trình giải quyết 

hồ sơ. 

https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2015-96364-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-105351-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-105351-d1.html
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b. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã, phối hợp 

chặt chẽ và kịp thời trả kết quả theo thời hạn cho cơ quan chủ trì khi thực hiện cơ 

chế một cửa liên thông. Thực hiện nghiêm Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ 

chế một cửa liên thông của tỉnh, đảm bảo 100% hồ sơ khi tiếp nhận và giải quyết 

đều phải có phiếu hẹn trả kết quả, phiếu chuyển hồ sơ hoặc được kiểm soát, theo 

dõi qua hệ thống một cửa điện tử liên thông. Đối với những hồ sơ chưa đủ hoặc 

không đủ điều kiện, bắt buộc phải có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết; 

trường hợp quá hạn giải quyết hồ sơ, bắt buộc phải có văn bản xin lỗi gửi tổ chức, 

cá nhân. 

c. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc giải quyết TTHC của công chức, 

viên chức được giao tiếp nhận, thụ lý và xét duyệt hồ sơ; kịp thời chấn chỉnh, xử lý 

những hành vi vi phạm trong giải quyết TTHC. 

d. Niêm yết công khai TTHC đúng quy định, mức phí, lệ phí và số điện thoại 

đường giây nóng tại nơi tiếp nhận và trả kết quả, trên trang thông tin điện tử của 

tỉnh, của cơ quan. 

V. Thực hiện nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. 

1. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ, của các Bộ, ngành 

Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức bộ máy, về số lượng cấp phó, bảo 

đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong 

tình hình mới. 

2. Phân cấp, ủy quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền phân cấp, ủy quyền 

đối với các nhiệm vụ, lĩnh vực được giao quản lý. 

3. Đánh giá kết quả thực hiện quy chế làm việc của cơ quan; hàng năm tiến 

hành rà soát, sửa đổi, bổ sung cho hoàn thiện và phù hợp với các quy định của 

Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

VI. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức. 

1. Thực hiện cơ cấu ngạch công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm tại 

các cơ quan theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền. Thường xuyên rà soát, kịp thời 

điều chỉnh, bổ sung bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực của công chức, 

viên chức trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuyển dụng, bố trí, phân công nhiệm 

vụ phù hợp với trình độ, năng lực của công chức, viên chức trúng tuyển; bố trí, sử 

dụng công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt. 

2. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tuyển dụng, tiếp nhận, 

điều động, biệt phái công chức, viên chức; tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng 

về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc và cử công chức, viên 

chức tham gia đầy đủ các khóa tập huấn, bồi dưỡng theo kế hoạch của cơ quan có 

thẩm quyền; thực hiện nghiêm công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên 

chức thuộc quyền quản lý theo quy định của Chính phủ và của tỉnh. 

3. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc 

quyền quản lý đảm bảo kịp thời, đúng quy định; thực hiện việc bổ nhiệm chức 

danh lãnh đạo, quản lý đảm bảo đúng các quy định về trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn 
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và cơ cấu, số lượng; rà soát bổ sung quy hoạch và thực hiện tiêu chuẩn bổ nhiệm 

công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. 

4. Thực hiện đúng chỉ tiêu tinh giản biên chế đã được Ủy ban nhân dân tỉnh 

giao hàng năm và từng giai đoạn; cập nhật thường xuyên, đầy đủ các thông tin của 

cán bộ, công chức, viên chức trên hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công 

chức, viên chức; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý thực 

hiện nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; xây 

dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với 

công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. 

5. Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với cán bộ, công chức và những người 

hoạt động không chuyên trách; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công 

chức và những người hoạt động không chuyên trách chính xác, đầy đủ, kịp thời; có 

trách nhiệm cử cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách đi đào 

tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền. 

VII. Thực hiện nhiệm vụ cải cách tài chính công. 

1. Thực hiện có hiệu quả các quy định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

trong sử dụng kinh phí quản lý hành chính; có biện pháp tiết kiệm, tăng thu nhập 

cho công chức, viên chức; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý ngân sách. 

2. Hàng năm rà soát, xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và tổ chức 

thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; quy 

chế dân chủ; chương trình, kế hoạch phòng chống tham nhũng; chương trình, kế 

hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

3. Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thực hiện có hiệu quả 

các quy định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sử dụng kinh phí được 

giao; kịp thời thực hiện các quy định của Trung ương và của tỉnh về kiện toàn, sắp 

xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập; chuyển các đơn vị sự nghiệp sang tự đảm 

bảo toàn bộ, đảm bảo một phần chi thường xuyên theo đúng quy định. 

VIII. Thực hiện nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính. 

1. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt theo hướng liên 

thông, đồng bộ trong từng cơ quan và kết nối liên thông giữa các cơ quan nhà 

nước. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý tăng cường 

sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ; thường xuyên cập nhật tin, bài về hoạt động 

của cơ quan, đơn vị, địa phương trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, 

đơn vị, địa phương. 

2. Thực hiện tốt việc áp dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh như: Phần 

mềm quản lý văn bản, phần mềm một cửa điện tử và các phần mềm chuyên dùng 

khác; triển khai áp dụng chữ ký số trên hệ thống văn bản đi; đẩy mạnh mô hình 

một cửa hiện đại và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phù hợp với điều 

kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương cùng với việc thực hiện tốt công 

tác truyền thông, hướng dẫn, khuyến khích và tạo điều kiện để người dân và tổ 

chức tham gia thực hiện. 

3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết 

định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận 

hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 
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4. Đẩy mạnh việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý 

chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại cơ quan và các đơn vị 

trực thuộc. Kịp thời ban hành Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phù 

hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại cơ quan; thực hiện công bố lại 

khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng; niêm yết và vận hành nghiêm các quy trình đã công bố. 

IX. Đánh giá, xếp loại chất lượng người đứng đầu trong thực hiện 

nhiệm vụ CCHC.  

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Người đứng đầu cơ quan được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải 

thực hiện hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao các nội dung, 

trách nhiệm theo quy định cơ quan có Chỉ số cải cách hành chính trong năm đạt từ 

90% trở lên theo kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính của cấp có thẩm 

quyền.  

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Người đứng đầu cơ quan được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ phải hoàn 

thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả các nội dung, trách nhiệm cơ 

quan có Chỉ số cải cách hành chính trong năm đánh giá đạt từ 90% đến dưới 80% 

theo kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính của cấp có thẩm quyền. 

3. Hoàn thành nhiệm vụ 

Người đứng đầu cơ quan được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ phải hoàn 

thành các nội dung, trách nhiệm theo quy định, trong đó có không quá 20% tiêu chí 

chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp và cơ quan có Chỉ số cải cách 

hành chính trong năm đạt từ 60% đến dưới 80% theo kết quả công bố Chỉ số cải 

cách hành chính của cấp có thẩm quyền. 

4. Không hoàn thành nhiệm vụ 

Người đứng đầu cơ quan không hoàn thành nhiệm vụ về công tác cải cách 

hành chính khi cơ quan có một trong các trường hợp sau: 

a. Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn 

biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền. 

b. Có trên 50% tiêu chí quy định chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả 

và cơ quan có Chỉ số cải cách hành chính trong năm đạt dưới 60% theo kết quả 

công bố chỉ số cải cách hành chính của cấp có thẩm quyền. 

c. Cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn 

thành dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ về cải cách hành chính. 

d. Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp 

liên quan đến tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp 

luật. 

đ. Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ về cải cách hành 

chính bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá. 
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X. Xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu. 

Người đứng đầu cơ quan nếu vi phạm trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ 

CCHC theo quy định thì ngoài việc bị xử lý kỷ luật theo quy định, sẽ bị xem xét, 

điều chuyển, bố trí công tác khác đối với các trường hợp sau đây: 

1. Vi phạm nghiêm trọng nội dung trách nhiệm đối với người đứng đầu quy 

định các mục II, III, IV, V, VI, VII, VIII. 

2. Có 02 năm liên tiếp bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ về cải cách 

hành chính. 

3. Xử lý không nghiêm minh các hành vi vi phạm các quy định của Trung 

ương, của tỉnh về cải cách hành chính của cấp dưới hoặc bao che cho hành vi vi 

phạm của cấp dưới. 

Nhận được Công văn này, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực 
hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, người đứng đầu các cơ quan có văn bản phản 
ánh về Văn phòng Sở GD&ĐT để tổng hợp, xem xét, tham mưu, điều chỉnh bổ 

sung cho phù hợp./. 

 

Nơi nhận:                 GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  

- Sở Nội vụ;                 

- BGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT.
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