
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

BQL KHU KINH TẾ PHÚ YÊN 

 
  Số:      /KKT-VP 

 
V/v Tổ chức Cuộc thi Tìm kiếm 

sáng kiến, giải pháp về cải cách 

hành chính tỉnh Phú Yên năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phú Yên, ngày       tháng 11  năm 2022 

  
 

Kính gửi: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc  

  

Thực hiện Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh Phú 
Yên về việc Tổ chức Cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính 

tỉnh Phú Yên năm 2022 và Công văn số 1484/SNV-CCHC ngày 04/11/2022 của Sở 
Nội vụ về việc gửi Thể lệ cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về cải cách hành 

chính tỉnh Phú Yên năm 2022; 

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc cử ít nhất 01 công chức, viên chức của đơn vị mình tham gia Cuộc thi Tìm kiếm 
sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2022; nhằm mục đích 

lựa chọn ra sáng kiến, giải pháp hay nhất để tham gia cuộc thi. 

Nội dung, hình thức thi: Thực hiện theo Thể lệ Tổ chức Cuộc thi số 01 /TL-

BTCHT ngày 04/11/2022 của Ban tổ chức cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về 
cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2022. 

Thời gian dự thi: Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 30/12/2022. 

Bài dự thi gửi về Văn phòng (đ/c Sương) để tổng hợp gửi Sở Nội vụ. 

 Nhận được công văn này yêu cầu các phòng, đơn vị triển khai thực hiện./. 

(Đính kèm Kế hoạch 190/KH-UBND và Thể lệ Tổ chức Cuộc thi số 01/TL-
BTCHT).  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VP. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
Nguyễn Vũ Tố Quyên 
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