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Kính gửi:  Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị 

 

Thực hiện Kế hoạch số 3888/KH-UBND ngày 27/8/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách 

hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2019”, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành 

Kế hoạch số 1443/KH-SNN ngày 09/9/2019 về việc Tổ chức cuộc thi “Tìm 

kiếm sáng kiến, giải pháp Cải cách hành chính” Sở Nông nghiệp và PTNT 

năm 2019, Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ thư ký 

phục vụ cuộc thi; Cuộc thi đã được triển khai phổ biến rộng rãi và thu hút 

nhiều cán bộ công chức, viên chức tham gia, đặc biệt là người đứng đầu các 

cơ quan, đơn vị. Đến nay, số bài dự thi do các phòng ban, cơ quan đơn vị nộp 

về Sở 185 bài, đa dạng về các lĩnh vực sáng kiến trong thực hiện công tác cải 

cách hành chính. 

Ban Giám khảo và Tổ thư ký cuộc thi đã tham gia chấm điểm, xem xét 

và lựa chọn các bài thi có chất lượng với những ý tưởng sáng kiến mang tính 

thực tiễn cao và khả thi gửi Sở Nội vụ để tham gia dự thi cuộc thi “Tìm kiếm 

sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2019”. 

Sở Nông nghiệp và PTNT gửi bài dự thi để Sở Nội vụ tổng hợp, gửi Ban 

Tổ chức Cuộc thi chấm điểm./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên;     
- Lưu: VT, TCHC.                                                            
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