UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 17/SGDĐT-VP

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 8 năm 2018

V/v đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ
thực hiện công tác CCHC năm 2018
Kính gửi:
- Chánh Văn phòng Sở;
- Chánh Thanh tra Sở;
- Trưởng phòng các Phòng Sở.

Thực hiện Quyết định số 190/QĐ-UBND-HC ngày 23 tháng 2 năm 2018
của UBND tỉnh Đồng Tháp về ban hành Chỉ số đánh giá CCHC đối với các sở,
ban, ngành tỉnh và Quyết định số 241/QĐ-SGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2018
của Giám đốc Sở GDĐT về việc phân công thực hiện nhiệm vụ CCHC năm
2018. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:
1. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và Trưởng phòng các Phòng thuộc
Sở rà soát lại các nội dung, nhiệm vụ được phân công theo Quyết định 241.
2. Phòng Giáo dục Tiểu học chỉ đạo các Phòng GDĐT tiếp tục thực hiện
Kế hoạch số 83/KH-SGDĐT ngày 27/12/2014 về cải thiện chỉ số PAPI trong
lĩnh vực giáo dục và đào tạo kể từ năm học 2014-2015.
3. Giao Văn phòng tổ chức phiên họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
vụ CCHC được giao của các Phòng trong tháng 8/2018.
Kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC là một trong các tiêu chí chính để
đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, xếp loại công chức và xét thi
đua khen thưởng cuối năm.
Yêu cầu Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và Trưởng phòng các Phòng
thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn./.
Nơi nhận:
- Như trên (để th/h);
- GĐ, các Phó GĐ Sở (để ch/đ);
- Lưu: VT, M, 20b.
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