
 UBND TỈNH CAO BẰNG 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1268/VP-HCTC 

V/v xin ý kiến góp ý cho dự 

thảo Đề án sáp nhập Trung 

tâm Hội nghị và Nhà Khách 

Cao Bằng, ngày 22 tháng 11 năm 2019 

   

   

Kính gửi:  

 

 

- Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng; 

- Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng; 

- Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng. 

 

 

Thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 08/11/2018 của Tỉnh ủy Cao Bằng 

về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc hệ thống hành chính 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Nghị quyết 19-NQ/TW, ngày 

25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Kế hoạch số 3831/KH-

UBND, ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện Đề án sắp 

xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc hệ thống hành chính nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Nghị quyết 19-NQ/TW.  

Văn phòng UBND tỉnh đã tiến hành xây dựng Đề án sáp nhập Trung tâm 

Hội nghị tỉnh với Nhà Khách Văn phòng thành một đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi hoàn thành Dự thảo đề án, Văn phòng 

UBND tỉnh thực hiện xin ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy 

định (Bản mềm gửi kèm theo qua iOffice 4.0). 

Đề nghị các đơn vị gửi ý kiến đóng góp cho Dự thảo Đề án về Văn phòng 

UBND tỉnh trước ngày 28/11/2019 để tổng hợp, hoàn thiện và trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CVP, các Phó CVP;     ĐT 

- Lưu: VT, HCTC. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Hải Hòa 
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