
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NINH HẢI

Số: 152/UBND-NV
V/v tăng cường tin bài biên tập trên 
trang thông tin điện tử xã Ninh Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Hải, ngày 16 tháng 9 năm 2022

Kính gửi: -   Toàn thể Cán bộ, công chức, người lao động.

Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân huyện Ninh Giang về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà 
nước huyện Ninh Giang năm 2022; Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 31 tháng 12 
năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải về thực hiện công tác cải cách hành 
chính nhà nước xã Ninh Hải năm 2022. 

Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đề nghị các đồng chí cán bộ, công chức, người 
lao động tại xã Ninh Hải căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình tích cực tham 
mưu và đăng tin bài biên tập lên Trang thông tin điện tử của xã Ninh Hải 
(http://ninhhai.ninhgiang.haiduong.gov.vn/default.aspx) nhằm thông tin, tuyên 
truyền tình hình phát triển kinh tế xã hội và công tác Cải cách hành chính nhà nước 
tại địa phương.

Khi có vấn đề cần hỗ trợ đề nghị các đồng chí phản ánh về Văn phòng Đảng 
ủy – Nội vụ để kịp thời phối hợp giải quyết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Văn Diệu

http://ninhhai.ninhgiang.haiduong.gov.vn/default.aspx

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-19T21:34:46+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Vũ Văn Diệu<vuvandieu@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-20T14:37:11+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NINH HẢI<ninhhai.ninhgiang@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




