
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 2608/UBND-TTr Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 3 năm 2020 

V/v triển khai thực hiện Nghị định 

số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020  

của Chính phủ  

 

 

Kính gửi:  

- UBND thành phố Huế, thị xã và các huyện; 

- Các Sở, Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh. 

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Công văn số 

1427/BNV-VTLTNN ngày 19/3/2020 của Bộ Nội vụ về việc triển khai Nghị 

định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư 

(Kèm theo Công văn phô tô). Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

05/3/2020 và đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, các báo 

điện tử liên quan. 

Ngày 11/3/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 1867/UBND-TĐKT giao 

Sở Nội vụ chủ trì triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Nghị định về 

công tác văn thư đến các Sở, Ban, ngành, UBND thành phố Huế, thị xã và các 

huyện trên địa bàn toàn tỉnh.  

Về vấn đề này,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu UBND thành phố Huế, thị xã và các huyện; các Sở, Ban, 

ngành trực thuộc UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ 

chức triển khai, chỉ đạo và phối hợp thực hiện Nghị định của Chính phủ, Công 

văn của Bộ Nội vụ nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. 

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương có 

liên quan thực hiện Nghị định và chủ động tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển 

khai thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh: CT, các PCT; 

- VPUBND tỉnh: CVP, các PCVP; các CV; 

- Cổng TTĐT tỉnh;  

- Lưu: VT, TĐKT, TTr. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Hoài Trâm 
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