BỘ TƯ PHÁP
NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07 /XBTP-THHC

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2015

V/v báo cáo tại giao ban Hội nghị
cán bộ chủ chốt của NXBTP

Kính gửi: Trưởng các Phòng, Ban thuộc Nhà xuất bản Tư pháp
Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Nhà xuất bản Tư pháp, để tập thể
cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản trực tiếp nắm bắt tình hình triển khai công việc
cũng như kịp thời giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của từng viên chức, người
lao động trong Nhà xuất bản, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Nhà xuất bản
Tư pháp, Nhà xuất bản Tư pháp thông báo các Phòng, Ban như sau:
1. Kể từ Hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt tháng 02/2016, viên chức, người
lao động nếu cần báo cáo trực tiếp tại Hội nghị cán bộ chủ chốt những nội dung liên
quan đến chức năng, nhiệm vụ, công việc đang đảm nhiệm thì đề xuất ý kiến lên
Lãnh đạo Phòng, Ban. Lãnh đạo Phòng, Ban có trách nhiệm nghiên cứu, trả lời
viên chức, người lao động. Nếu nhận thấy nội dung này viên chức, người lao động
cần trực tiếp báo cáo Hội nghị cán bộ chủ chốt thì thông báo (bằng văn bản) cho
Phòng Tổng hợp - Hành chính để Phòng tổng hợp, đề xuất Giám đốc Nhà xuất bản
Tư pháp quyết định và sắp xếp lịch báo cáo tại Hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt.
2. Viên chức, người lao động chuẩn bị các nội dung báo cáo Hội nghị
cán bộ chủ chốt phải đảm bảo về tính chính xác về thông tin và chịu trách nhiệm
về nội dung, gửi Lãnh đạo Phòng, Ban xem xét, có ý kiến trước khi chuyển
văn bản về Phòng Tổng hợp - Hành chính để tổng hợp chung.
Nhà xuất bản Tư pháp thông báo để các Phòng, Ban biết để phổ biến và
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo NXBTP (để báo cáo);
- Tổ Website NXBTP (để đăng tin);
- Dán Bảng tin NXBTP;
- Lưu: THHC.
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