
 
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN AN PHÚ Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:  23/TB-UBND An Phú, ngày 19 tháng 10 năm 2022 

   

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức Cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính năm 2022” 

 
 

Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát động phong trào thi 

đua đẩy mạnh cải cách hành chính trên huyện An Phú giai đoạn 2023-2030, đồng 

thời, phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và tất cả 

người dân trong việc đề xuất mô hình, giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính 

mới, hữu ích, thiết thực góp phần tích cực nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động 

quản lý nhà nước và phục vụ Nhân dân của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên 

địa bàn huyện. 

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện An Phú thông báo tổ chức Cuộc thi “Mô 

hình, sáng kiến cải cách hành chính năm 2022” trên địa bàn huyện như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC DỰ THI:  

1. Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức và tất cả người dân trong 

và ngoài huyện đều được tham gia dự thi. 

2. Nội dung thi:  

Đề xuất mô hình, sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính thuộc các nội dung: 

Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách chế độ công vụ; Xây dựng và phát triển chính 

quyền điện tử, chính quyền số. 

3. Hình thức thi:  

- Mỗi cá nhân gửi bài viết về mô hình, sáng kiến, giải pháp được cho là mới 

nhất, hiệu quả nhất trong công tác cải cách hành chính để đăng ký dự thi. 

- Trên cơ sở các mô hình, sáng kiến, giải pháp nhận được, UBND huyện thành 

lập hội đồng để chấm chọn những mô hình mới, hiệu quả nhất để xét khen thưởng.  

- Công bố kết quả mô hình được chấm chọn. 

II. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

Cá nhân gửi bài đăng ký dự thi mô hình, sáng kiến, giải pháp trong cải cách 

hành chính đến UBND huyện (thông qua Phòng Nội vụ) kể từ ngày ra thông báo 

này đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2022.  

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG, MỨC THƯỞNG 

- Một giải nhất: 5.000.000 (Năm triệu) đồng. 

- Một giải nhì: 3.000.000 (Ba triệu) đồng. 

- Một giải ba: 1.000.000 (Một triệu) đồng. 
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Ngoài việc khen thưởng theo định mức nêu trên, các mô hình được chấm chọn, 

sẽ được triển khai, tổ chức thực hiện tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện. 

Riêng đối với các mô hình, sáng kiến, giải pháp của cán bộ, công chức, viên chức 

được chấm chọn, sẽ được ưu tiên trong việc xem xét, đánh giá, xếp loại và khen 

thưởng cuối năm. 

UBND huyện thông báo đến các tập thể, cá nhân trong và ngoài huyện biết để 

tham gia cuộc thi./. 

 

Nơi nhận 

- Sở Nội vụ; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Đài truyền thanh huyện (thông báo); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Hòa Hợp 
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