
UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ NỘI VỤ 

 
Số:         /SNV-CCVC 

V/v cung cấp thông tin về một số nội 
dung thực hiện cải cách chế độ công 

vụ, công chức năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lào Cai, ngày        tháng 01 năm 2022 

                           
Kính gửi: 

- Các sở, ban ngành thuộc tỉnh; 
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 
 
 

Để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nội vụ các nội dung về cải cách chế độ 
công vụ, công chức, đồng thời làm tài liệu kiểm chứng đánh giá chỉ số cải cách hành 

chính cấp tỉnh năm 2021, Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị sự 
nghiệp thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cung cấp thông tin về 

một số nội dung liên quan như sau: 

1. Công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý 

- Lập danh sách cán bộ lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm trong năm 2021.  

(theo phụ lục số 01 kèm theo) 

 - Lập danh sách cán bộ lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm lại trong năm 2021.  

(theo phụ lục số 02 kèm theo) 

2. Về đánh giá, xếp loại 

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.  

(theo phụ lục số 03 kèm theo) 

3. Về xử lý, kỷ luật 

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật (kèm theo quyết định).  

(theo phụ lục số 04 kèm theo) 

Danh sách, tài liệu nêu trên đề nghị quý cơ quan gửi về Sở Nội vụ trước ngày 

14/01/2022. 

Sở Nội vụ xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.  
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Phòng Nội vụ các H, TX, TP; 
- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, CCVC. 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

Nguyễn Văn Minh 
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