ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 8728 /UBND-VX

Phan Thiết, ngày 08 tháng 8 năm 2018

V/v Triển khai thực hiện Công văn số
3107/UBND-KGVX ngày 30/7/2018
của UBND tỉnh Bình Thuận

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố;
- Chủ tịch UBND các phường, xã.
Thực hiện Công văn số 3107/UBND-KGVX ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh
về việc Thực hiện triển khai Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 17/7/2018 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung
ương Đảng về Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy
thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;
UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các
phường, xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau:
1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt, yêu cầu thực hiện nghiêm túc nội
dung Quy chế số 5293/QC-UBND-MT&ĐT ngày 02/8/2017 về phối hợp công tác
giữa UBND thành phố Phan Thiết với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể
chính trị - xã hội thành phố Phan Thiết giai đoạn 2016 - 2021 đến toàn thể cán bộ,
công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị, phường, xã.
Đồng thời, tổ chức rà soát lại việc xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực
hiện Quy chế tại cơ quan, đơn vị mình.
2. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 05/6), hàng năm (trước ngày 05/12) các cơ
quan, đơn vị, phường xã báo cáo kết quả thực hiện Quy chế tại cơ quan, đơn vị và đề
xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế (nếu có) cho Phòng Nội vụ thành phố để tổng hợp,
tham mưu UBND thành phố báo cáo thực hiện Quy chế 6 tháng, hàng năm theo quy
định.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, xã
triển khai thực hiện tốt nội dung Công văn này./.
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT. UBND (VX) t/p;
- UBMTTQVN và các đoàn thể t/p;
- Chánh VP;
- Lưu: VT, VX.
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