
 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:        /UBND-VX 

V/v tham gia cuộc thi ảnh, chủ đề 

"Sự nỗ lực của cơ quan hành 

chính trong hoạt động phục vụ 

người dân, doanh nghiệp” trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum (lần thứ 2) 

          Kon Rẫy, ngày      tháng      năm 

  

            
                           Kính gửi: - Ủy ban MTTQVN và các tổ chức CT - XH 

huyện; 

 - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 1; 
 - UBND các xã, thị trấn. 

 
Thực hiện Công văn số 563/SNV-HCTH ngày 11/3/2022 của Sở Nội vụ 

tỉnh về việc đề nghị tham gia cuộc thi ảnh, chủ đề "Sự nỗ lực của cơ quan 
hành chính trong hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp”  trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum (lần thứ 2). 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thông báo, quán 
triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn tại 
cơ quan, đơn vị, địa phương biết và tham gia cuộc thi ảnh online, chủ đề "Sự nỗ 
lực của cơ quan hành chính trong hoạt động phục vụ người dân, doanh 

nghiệp” do Sở Nội vụ tổ chức nhằm góp phần giới thiệu, quảng bá, lan tỏa hình 

ảnh đẹp về hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về trách nhiệm được giao, góp phần đem lại 
sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ 

quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh.  

(Có Thể lệ Cuộc thi kèm theo) 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối 
hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Sở Nội vụ tỉnh; 
- Đ/c CT, các PCT UBND huyện; 
- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tin); 
- Lưu: VT.                                                                                                   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

  Đinh Thị Hồng Thu 

                                        
1 Văn phòng Huyện ủy; Công an huyện; Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Tòa án Nhân dân huyện;Viện Kiểm sát Nhân dân huyện; Ngân  h àng 

Nhà nước chi nhánh huyện;Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện; Các phòng, ban chuyên môn huyện. 
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