UBND TỈNH HOÀ BÌNH
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Số: 45 /SKHCN-QLCN
V/v phát động tham gia Hội thi “Tìm kiếm
sáng kiến cải cách hành chính
tỉnh Hòa Bình năm 2020”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoà Bình, ngày 06 tháng 02 năm 2020

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức cấp
hội tỉnh;
- Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các trường: Chính trị, Cao đẳng nghề;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND, ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh
Hòa Bình về việc tổ chức Hội thi “Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh
Hòa Bình năm 2020”;
Nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động và các các tổ chức, cá nhân đang sống, làm việc, học tập tại tỉnh
Hòa Bình; Tìm ra những giải pháp, sáng kiến mới về cải cách hành chính có tác động
trực tiếp đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ
nhân dân. Đặc biệt là những giải pháp có nội dung tập trung vào lĩnh vực “Ứng dụng
công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước” đã được áp dụng tại cơ
sở và có khả năng mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách
hành chính của cơ quan, đơn vị và địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ phát
động Hội thi “Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2020”.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền rộng rãi Hội thi đến
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân đang sống,
làm việc, học tập tại cơ quan, đơn vị, địa phương biết và tham gia tích cực Hội
thi theo các nội dung sau:
1. Đối tượng, nội dung hội thi và hình thức dự thi:
Theo quy định tại Thể lệ Hội thi “Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính
tỉnh Hòa Bình năm 2020” số 44/TL-SKHCN do Sở Khoa học và Công nghệ ban
hành ngày 05/02/2020.
2. Thời gian tổ chức:
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- Thời gian Ban Tổ chức nhận sáng kiến dự thi: Từ ngày 25 tháng 02 năm
2020 đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2020.
- Tổ chức đánh giá, đề nghị công nhận sáng kiến có ảnh hưởng, hiệu quả áp
dụng trong phạm vi tỉnh; Tổ chức chấm giải các sáng kiến có ảnh hưởng, hiệu
quả áp dụng trong phạm vi tỉnh; Công bố kết quả và trao giải: Tháng 10/2020.
3. Địa điểm nhận sáng kiến dự thi:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tại Trung tâm phục vụ hành
chính công tỉnh Hòa Bình, Địa chỉ: số 485 đường Trần Hưng Đạo - phương
Phương Lâm - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình (Áp dụng theo quy trình tiếp nhận
và giải quyết thủ tục hành chính xét công nhận sáng kiến có ảnh hưởng, hiệu
quả áp dụng trong phạm vi tỉnh).
Mọi thông tin cần trao đổi xin liên hệ: đ/c Nguyễn Thị Minh Phương –
Chuyên viên phòng Quản lý chuyên ngành, Sđt: 0945025357, Email:
phuongntm.khcn@hoabinh.gov.vn.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực tuyên truyền vận động
và tham gia dự thi để Hội thi đạt kết quả./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Giám đốc Sở, các PGĐ Sở;
- Lưu VT, QLCN.
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