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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày 11 tháng 5 năm 2021

Số: 1036 /TB-SNV

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ
_______________

Ngày 28/4/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1145/QĐUBND về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ. Quyết định này có hiệu lực thi
hành kể từ ngày 28/4/2021, theo đó trong cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ không còn
Ban Thi đua – Khen thưởng và Chi cục Văn thư, Lưu trữ.
Do vậy, các giao dịch, văn bản và công tác có liên quan đến lĩnh vực thi đua
– khen thưởng và văn thư, lưu trữ, Sở Nội vụ đề nghị quý cơ quan, đơn vị, tổ chức
và cá nhân liên hệ, gửi trực tiếp Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa theo địa chỉ: Khu liên
cơ I, số 01 Trần Phú, phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Số
điện thoại: 0258.3827.095; số fax: 0258.3800.126; hoặc qua hệ thống văn bản điện
tử và địa chỉ hộp thư điện tử công vụ đã được công bố.
Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa xin thông báo để tiện liên hệ công tác.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố;
- Các cơ quan thuộc Tỉnh ủy;
- Các Đảng ủy Khối;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các tổ chức CT-XH cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc SNV;
- Đăng trên Trang thông tin điện tử SNV;
- Lưu: VT.
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