UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ NỘI VỤ
Số: 1277/SNV-CCVTLT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Giang, ngày 16 tháng 10 năm 2018

V/v góp ý dự thảo Quyết định
của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi:
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh.
Thực hiện Công văn số 3450/UBND-NC ngày 09/10/2018 của Chủ tịch
UBND tỉnh Bắc Giang về việc góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính
phủ về giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức và chức
danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử.
Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy
định; Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào Dự
thảo Quyết định được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ
(https://sonoivu.bacgiang.gov.vn). Văn bản tham gia ý kiến gửi về Sở Nội vụ (qua
Chi cục Văn thư - Lưu trữ) trước ngày 02/11/2018 theo địa chỉ: Số 82, đường
Hùng Vương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang và bản điện tử gửi theo địa chỉ
(Email: hieunq_ccvtlt@bacgiang.gov.vn).
Rất mong nhận được sự quan tâm tham gia góp ý của quý cơ quan./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Lưu: VT, CCVTLT.

Bản điện tử:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Phó Giám đốc Sở phụ trách;
- LĐ Chi cục VTLT.
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