
 
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH NGHỆ AN 
BAN THƯỜNG TRỰC 
Số:             /MTTQ-BTT 

 

Về việc triển khai một số nhiệm vụ tồn đọng 
đã được chỉ ra tại kỳ kiểm điểm Đảng đoàn, 

Ban Thường trực cuối năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
         

Nghệ An, ngày      tháng 01 năm 2022 

 
 

Kính gửi:     - Các đồng chí Trưởng ban và Chánh văn phòng; 
   - Các đồng chí CBCC và nhân viên cơ quan UBMTTQ tỉnh; 

   - Tổ giúp việc kỳ thi sát hạch năm 2020. 
 

 Thực hiện Kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém của tập thể Đảng 

đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại Hội nghị kiểm điểm cuối 

năm 2021. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Thường trực, các Ban và Văn phòng, các 

đồng chí cán bộ công chức nhân viên cơ quan triển khai một số nội dung sau đây: 

 1. Đối với Tổ giúp việc kỳ thi sát hạch năm 2020: Đề nghị gửi kết luận 

việc kiểm tra, rà soát Hồ sơ cán bộ công chức của cán bộ, nhân viên cơ quan đã 

được rà soát trong năm 2020 và bàn giao lại toàn bộ Hồ sơ cán bộ công chức cho 

Ban Tổ chức – Tuyên giáo (qua đồng chí Nguyễn Tiến Dũng Trưởng ban TCTG 

trước ngày 15/01/2022) để tổng hợp.  

 2. Đối với các cán bộ công chức cơ quan: Đề nghị các đồng chí thực hiện 

việc gửi ghi nhật ký công việc của cá nhân theo biểu mẫu đã quy định (Ban Tổ 

chức – Tuyên giáo đã gửi biểu mẫu) về Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh (qua đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng ban TCTG để 

tổng hợp trước ngày 17 hàng tháng) để tổng hợp tham mưu xây dựng vị trí việc 

làm cơ quan. 

 Nhận được công văn đề nghị Tổ giúp việc kỳ thi sát hạch năm 2020 ; 

các đồng chí cán bộ công chức triển khai thực hiện.   

  Nơi nhận 
- Như trên; 
- Ban TT UBMTTQ VN tỉnh; 
- Ban Tổ chức – Tuyên giáo; 
- Lưu VT-TC.    

TM BAN THƯỜNG TRỰC 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 
Trương Thiết Hùng 
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