
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN GIANG 
–––––––––––– 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Số: 443/UBND-NV  Văn Giang, ngày 02 tháng 8 năm 2019 

V/v tham gia cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, 

giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải 

cách hành chính tỉnh Hưng Yên” năm 2019 

 

 
 

Kính gửi:   

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về việc tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao 

hiệu quả công tác cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2019”; UBND huyện 

Văn Giang yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các cơ quan ngành 

dọc của tỉnh đóng trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn: 

1. Triển khai cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác cải cách hành chính” tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ 

quan, đơn vị theo nội dung Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 23/7/2019 của 

UBND tỉnh (gửi kèm). 

2. Số lượng bài dự thi: Mỗi cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn gửi ít 

nhất 01 bài dự thi. 

3. Bài dự thi gửi về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 

25/8/2019 để tổ chức sơ loại, chọn lọc tổng hợp gửi Sở Nội vụ và UBND tỉnh 

theo quy định. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm nội 

dung Công văn./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT, NV
N
. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Vân 
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