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“Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC”  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày 30 tháng 9 năm 2019 

  

Kính gửi:   

- Trưởng các phòng và tương đương thuộc Sở; 

- Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1443/KH-SNN ngày 09/9/2019 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc Tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp Cải 

cách hành chính” Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019, Sở Nông nghiệp và 

PTNT yêu cầu Trưởng các phòng và tương đương thuộc Sở, Thủ trưởng các 

cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thực hiện các nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa cuộc thi “Tìm kiếm sáng 

kiến, giải pháp Cải cách hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019 và 

triển khai đến toàn bộ cán bộ công chức viên chức và người lao động tích cực 

tham gia viết bài đề xuất sáng kiến giải pháp thực hiện cải cách hành chính 

của Ngành Nông nghiệp và PTNT. 

2. Yêu cầu mỗi phòng ban, cơ quan, đơn vị có ít nhất 50% số cán bộ 

công chức, viên chức và người lao động có bài dự thi, đặc biệt là người đứng 

đầu các cơ quan, đơn vị. Nội dung bài thi đề xuất sáng kiến, giải pháp cần có 

tính mới, khả thi, sát thực tế, ứng dụng vào thực tiễn hiệu quả. Số lượng và 

chất lượng bài viết sẽ là tiêu chí đánh giá thực hiện công tác cải cách hành 

chính và bình xét thi đua cuối năm của các cơ quan, đơn vị. 

3. Các bài viết có chất lượng cao với những đề xuất hay, sáng kiến giỏi, 

mang tính thiết thực, hiệu quả sẽ được Sở Nông nghiệp và PTNT trao giải và 

xem xét, lựa chọn gửi về Sở Nội vụ tham gia cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, 

giải pháp Cải cách hành chính” tỉnh Quảng Trị năm 2019.  

4. Giao Công đoàn cơ sở và Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT phổ 

biến, quán triệt tất cả các công đoàn viên, đoàn viên tham gia đầy đủ, tích cực 

và có chất lượng.  



 2 

5. Bài dự thi được đóng tập và ghi đầy đủ thông tin (họ tên, chức vụ, cơ 

quan, đơn vị, tên sáng kiến) và gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT qua phòng 

Tổ chức hành chính trước ngày 05/10/2019. 

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai, thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên;     
- Lưu/: VT, TCHC.                                                            

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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