UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SÔNG LÔ
Số: 787 /UBND-NV
V/v yêu cầu báo cáo kết quả thi
hành pháp luật về thực hiện dân
chủ ở cơ sở

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sông Lô, ngày 18 tháng 5 năm 2020

Kính gửi:
- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện các Văn bản số 3406/UBND-TH3 ngày 11/5/2020 của UBND
tỉnh Vĩnh phúc về việc yêu cầu báo cáo kết quả thi hành pháp luật về thực hiện
dân chủ ở cơ sở.
UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự
nghiệp trực thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, thực
hiện một số nội dung sau:
1. Đối với UBND các xã, thị trấn:
- Tổng hợp báo cáo kết quả tổng kết Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11
ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 về việc thực hiện dân
chủ ở xã, phường, thị trấn;
- Tổng hợp báo cáo kết quả sơ kết thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP
ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan
hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện:
Tổng hợp báo cáo kết quả sơ kết thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP
ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan
hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung trên và gửi
báo cáo về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 23/5/2020 để tổng hợp./.
Nơi nhận:
- CT, CPCT UBND huyện;
- Như trên;
- CPCVPUBND huyện;
- Lưu VT,NV.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Bùi Văn Thọ

