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  Căn cứ Hướng dẫn số 1428/SNV-TCBC &TCPCP ngày 27/12/2018 của 

Sở Nội vụ về việc Hướng dẫn tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ Đại hội 

Đảng 2015-2020 

Sở Nông nghiệp và PTNT, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị: 

 - Chỉ đạo, tổ chức triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ Đại 

hội Đảng 2015-2020 đối với Lãnh đạo đơn vị. Khi tổ chức lấy phiếu tín nhiệm 

phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch, không được lợi dụng 

lấy phiếu tín nhiệm để làm tổn hại uy tín tập thể và cá nhân, gây chia rẽ mất 

đoàn kết nội bộ. Thời gian thực hiện xong trước ngày 13/01/2019.   

- Khi tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ, yêu cầu các đơn vị 

mời Lãnh đạo Sở tham dự và chỉ đạo hội nghị.  

Để đảm bảo không chồng chéo về thời gian, yêu cầu các đơn vị đăng ký 

ngày tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm với đồng chí Nguyễn Quang Hòa Phó 

Chánh Văn phòng Sở. Thời gian đăng ký trước ngày 04/01/2019. 

Gửi kèm Hướng dẫn số 1428/SNV-TCBC &TCPCP ngày 27/12/2018 của 

Sở Nội vụ để các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;  
- Lưu: VT, TCCB. 
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