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V/v tham gia Cuộc thi “Sáng kiến,  

giải pháp nâng cao hiệu quả, tần 

suất sử dụng Dịch vụ công trực 

tuyến và dịch vụ Bưu chính công 

ích” năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Phú Quý, ngày 09 tháng 8 năm 2022 

    

   Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- Các trường học thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân 3 xã. 
 

 hực hiện Quyết định 01/QĐ-BTC ngày 18/7/2022 của Ban  ổ chức cuộc 

thi về dịch vụ công trực tuyến năm 2022 về việc ban hành  hể lệ Cuộc thi “Sáng 

kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả, tần suất sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và 

dịch vụ Bưu chính công ích” năm 2022; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị 

các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, các trường học và Ủy ban nhân dân các xã thực 

hiện các nội dung sau: 

1.  ổ chức phổ biến, thông tin, tuyên truyền Quyết định 01/QĐ-BTC, ngày 

18/7/2022 của Ban  ổ chức Cuộc thi về dịch vụ công trực tuyến năm 2022 và  hể 

lệ cuộc thi đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động của cơ 

quan, đơn vị mình để tham gia Cuộc thi “Sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả, 

tần suất sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích” năm 

2022 do tỉnh tổ chức. 

2. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên toàn huyện thực 

hiện tuyên truyền, phổ biến đến người thân, gia đình, bạn bè và những người xung 

quanh biết, nếu có nhu cầu tham gia Cuộc thi “Sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu 

quả, tần suất sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích” năm 

2022 thì hướng dẫn cụ thể để cuộc thi thêm đông đảo người tham gia, có nhiều đề 

tài, sáng kiến mới đem lại hiệu quả cao trong việc thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến và dịch vụ bưu chính năm 2022 và những năm tiếp theo. 

3. Hình thức, đối tượng dự thi, nộp hồ sơ, nội dung xem trong  hể lệ cuộc 

thi (Quyết định và Thể lệ cuộc thi ban hành kèm theo). 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học thuộc huyện 

và Ủy ban nhân dân các xã tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PC  UBND huyện (đ/c Lực); 

- Lưu: VT, PVX ( hịnh). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Ngô Tấn Lực 
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