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CQNG HOA xA HQI 01(5 NGHIA VI$T NAM
Dc 1p- Tiy do — Hnh phüc

QU4SN HOANG MM
s&454'UBND-vHn
V/v báo cáo St qua thve hin
Quy the Ung xü ttr näm 2020 dEn nay

Hoàng Mai, ngây Qcthang oânam 2021

KInhgüi:
- Cáe phông, ban, dun vj thuGe Qun;
- IJBND 14 phuông trén dja bàn Qun.
Can cü QuyEt djnh s6 522/QD-UBND ngày 25/01/2017 eüa TJBND Thãnh
pM v& vice ban hânh Quy the üng xà eüa can bo, cong tic, viên eliüe, nguôi lao
dng trong các ccx quan thuOc thành phó Ha Ni; QuyEt djnh sO 1665/QD-UBND
ngày 10/3/2017 eüa UBND thành pM Ha NQi v vic ban hành Quy the Crng xü nui
cOng cong trên dja bàn thành pM Ha NOI.
Thvc hin K hoach s 133/KH-UBND ngày 18/4/2018 cüa UBND Qun v
vic thiyc hin Quy the 1mg xà càa can bO, cOng tic, viên chüc, ngw&i lao dng
lam vic trong cáe ccx quan va Quy the 1mg xfr ncxi cOng cong trên dja bàn qun
Hoáng Mai giai doan 2018-2020; Cong vAn s 563/UBND-TH ngày 25/2/2021 elm
UBND Thành phé v vice thve hin St lun elm Chit tao ti phiên chAt vAn và trã
l&i chAt vAn K5' hQp thu 18 HDND Thãnh ph&
UBND Qun yeu eAu cac phang, ban, dun vj thuØe Qun va UBND 14
phuông báo cáo St qua thvc hin 02 bo Quy the 1mg xfr elm Thanh pM tir nAm
2020 dEn nay, trong do báo cáo rO net yE vic thvc 08 mô hinh tuyén truyEn quy the
1mg xü elm can bQ, cong chüc, vi8n ehure, ngixäi lao dng trong eáe ccx quan thuOc
qun Hoãng Mai vá quy the 1mg xü nai cong cong trén dja bàn Q4n theo Cong vAn
sE 843/UBND-VHTT ngày 22/4/20 19 elm UBND Qun.
Báo cáo gIrl yE UBND Qun Inthe ngày 30/03/2021 (qua phOng Van hóa và
Thông tin Qun) tIE thng hcxp theo quy djnh
fly, UBND Qun yêu dii eáe phOng, ban, dun vj va UBND các phuOng trén
dja bàn nghiêm tite triên khai thgc hinJ.
Noinhn:
- TI' Qun üy — HDND Quári; (de bao cáo)
- fl/c ChCx tjch UBND Q4n;
- fl/c PCT UBND Quán TrAn Qu9 Thai;
- Di thu Däng üy 14 phubng;
- Nhtr trên; (FM t/hin)
- Luu: VT, VH&fl.
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