
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO  

VÀ DU LỊCH 
 

Số:         /VHTTDL-VP 
V/v báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể  

cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020,  

định hướng giai đoạn 2021-2030 

 

CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

        

 

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi: Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở 

 

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 06/4/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây 

dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030,  

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng chuyên 

môn nghiệp vụ căn cứ chức năng nhiệm vụ rà soát, đánh giá, xây dựng báo cáo 

tổng kết việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai 

đoạn 2011-2020; đề xuất nhiệm vụ, cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-

2030 (Có đề cương báo cáo đã gửi qua phần mềm QLVB). 

 Đề nghị các phòng chuyên môn nghiệp vụ hoàn thành báo cáo gửi về Văn 

phòng Sở qua địa chỉ Email: tranhieutq@gmail.com trước ngày 30/4/2020 để tổng 

hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi (thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT; VP. Liêm 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Âu Thị Mai 
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