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

  THỊ XÃ PHƯỚC LONG                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

      Số:         /UBND-NC                       Phước Long, ngày       tháng      năm 2021 
  
  V/v tình hình tổ chức Hội thi  

tuyên truyền CCHC năm 2021. 
 

 

                          Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước. 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh về 

việc tổ chức hội thi tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Bình Phước; 

Căn cứ Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 02/8/2020 của UBND thị xã 

Phước Long về việc tổ chức Hội thi tuyên truyền về cải cách hành chính; 

Căn cứ Công văn số 4563/UBND-NC ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh về 

thuận chủ trương dời thời gian tổ chức hội thi tuyên truyền CCHC năm 2020 theo 

Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh sang cuối quý 

II/2021; 

Thực hiện Công văn số 1900/UBND-NC ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc chuyển đổi hình thức Hội thi tuyên truyền CCHC. 

UBND thị xã Phước Long thông tin về tình hình tổ chức hội thi CCHC 

năm 2021 như sau: 

1. Ngày 13/4/2021 UBND thị xã đã ban hành Công văn số 443/UBND-NC 

về việc thay đổi một số nội dung Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 02/8/2020 

của UBND thị xã Phước Long về việc tổ chức Hội thi tuyên truyền về cải cách 

hành chính, để phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn thị xã. Thị đoàn xây 

dựng kịch bản, lập danh sách đội thi và tập luyện tiểu phẩm dự thi hội thi CCHC 

cấp tỉnh, Phòng Nội vụ - LĐTBXH chịu trách nhiệm về bài viết giải pháp CCHC. 

2. Thực hiện Công văn chỉ đạo của lãnh đạo các cấp về phòng chống dịch 

bệnh, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND thị xã Phước 

Long không tổ chức hội thi tuyên truyền CCHC cấp thị xã. Đồng thời, UBND thị 

xã ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 18/5/2021 về kế hoạch phát động 

phong trào thi đua theo chuyên đề “Thực hiện CCHC, nâng cao chỉ số CCHC” và 

Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 03/6/2021 về việc tuyên truyền CCHC năm 

2021 để làm căn cứ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức, triển khai thực hiện; với 

hình thức truyền thông tuyên truyền về CCHC thông qua các phương tiện thông 

tin đại chúng: Đài truyền thanh thị xã, hệ thống đài truyền thanh các xã, phường, 

trang thông tin điện tử của thị xã và các cơ quan đơn vị, tuyên truyền trực 

quan…. 
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3. Sau khi nhận được Công văn số 1900/UBND-NC ngày 10/6/2021 của 

UBND tỉnh Bình Phước về việc chuyển đổi hình thức Hội thi tuyên truyền 

CCHC, Phòng Nội vụ - LĐTBXH đã ban hành Công văn số 107/NV-LĐTBXH 

ngày 21/6/2021 đôn đốc việc nộp bài thi tuyên truyền CCHC gửi Thị đoàn nhằm 

đảm bảo thời gian nộp clip tiểu phẩm tuyên truyền và giải pháp cải cách hành 

chính dự thi đúng quy định.  

 Trên đây là thông tin về tình hình tổ chức Hội thi tuyên truyền CCHC năm 

2021 của UBND thị xã Phước Long./. 

Nơi nhận:  CHỦ TỊCH 
- Sở Nội vụ;     
- CT, PCT.UBND thị xã;                                                                        
- Phòng NV-LĐTBXH (để T/h); 

- Thị đoàn (để T/h); 

- Phòng VH-TH (để T/h); 

- LĐVP,CVK; 

- Lưu VT. 

 

 Phạm Thụy Luân 
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