
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 
SỞ TÀI CHÍNH 

Số:            /STC-HCSN 
V/v báo cáo đánh giá việc đổi mới 

hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao 
chất lượng và hiệu quả hoạt động của 

các đơn vị sự nghiệp công lập 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày      tháng     năm 2022 

Kính gửi:   
- Các Sở, Ban, ngành; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Thực hiện Văn bản số 6678/BTC-NSNN ngày 11/7/2022 của Bộ Tài chính về 
việc báo cáo đánh giá việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng 
và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Để có cơ sở báo cáo Bộ Tài chính, Sở Tài chính đề nghị các Sở, Ban, ngành của 
tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 
19-NQ/TW theo mẫu biểu đính kèm công văn này và gửi báo cáo về Sở Tài chính qua 
phòng Tài chính – Hành chính sự nghiệp trước ngày 19/7/2022, đồng thời gửi vào hộp 
thư điện tử theo địa chỉ phongtchcsn.stc@namdinh.gov.vn. Trong quá trình thực hiện 
có vướng mắc xin liên hệ đồng chí Phạm Thị Thúy, số điện thoại: 0947.723.386. 

Sở Tài chính đề nghị Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phòng 
ban liên quan lập và gửi báo cáo về Sở Tài chính đúng thời hạn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Website Sở Tài chính; 
- Lưu: VT, TC-HCSN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 
 

Phạm Thanh Bình 
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