ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

Số:1740 /UBND-NV
Về tham gia cuộc thi ảnh online
chủ đề “Nụ cười công sở” trên
địa bàn thành phố Kon Tum

Thành phố Kon Tum, ngày 12 tháng 5 năm 2021

Kính gửi:
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố;
- Thành đoàn Kon Tum;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường.
Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày
31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum về thực hiện
công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2021 và Văn bản số 1010/SNVHCTH ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum về tham gia
cuộc thi ảnh online chủ đề “Nụ cười công sở” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Kon Tum biết, tham gia
cuộc thi, góp phần giới thiệu quảng bá về hình ảnh hoạt động tiêu biểu của đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên từ thành phố đến xã,
phường nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đem lại sự hài lòng cho người
dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa
bàn thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn
vị và Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai thực hiện một số nội dung sau:
- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 28/KHLN-SNVCĐVC cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc tại cơ quan,
đơn vị, địa phương biết, tham gia; đồng thời tham gia bình chọn bằng cách nhấn
like/share/comment các tác phẩm dự thi ảnh trên fanpage chính thức tại địa chỉ:
https://www.facebook.com/nucuoicongso2021.
- Khuyến khích mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có 01
ảnh tham gia dự thi, mỗi tập thể tham gia gửi không quá 02 ảnh. Tác phẩm dự
thi phải:
+ Đảm bảo theo chủ đề, nội dung, mục đích, yêu cầu, thể lệ của cuộc thi;
khuyến khích các tác phẩm dự thi chú trọng về sự giúp đỡ, hỗ trợ… của tổ chức,
cá nhân, doanh nghiệp tham gia giải quyết thủ tục hành chính.
+ Thời gian gửi ảnh dự thi: đến hết ngày 01 tháng 6 năm 2021.
+ Địa chỉ gửi tác phẩm dự thi: cchckt.@gmail.com
(Cách thức gửi tác phẩm và Thể lệ cuộc thi chi tiết tại Kế hoạch số
28/KHLN-SNV-CĐVC ngày 23 tháng 4 năm 2021 có kèm theo)

2. Đề nghị Thành đoàn Kon Tum phối hợp triển khai hướng dẫn các tổ c
hức Đoàn cơ sở trực thuộc biết, tham gia like/share/comment ảnh trên trên
fanpage của cuộc thi (https://www.facebook.com/nucuoicongso2021).
3. Đề nghị phòng VHTT và Trung trân VHTT, DL và Truyền thông thành
phố tăng cường công tác tuyên truyền đề người cá nhân, tổ chức trên các địa bàn
biết, tham gia.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị,
địa phương phản ánh về Phòng Hành chính - Tổng hợp của Sở Nội vụ (qua số
điện thoại 02603.918.556 hoặc 0901.991.627) để được hướng dẫn.
Ủy ban nhân dân thành phố thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết phối
hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Mặt trận và các đoàn thể thành phố;
- Trung tâm VHTT, DL&TT thành phố (đăng tin);
- Phòng Nội vụ (t/d);
- Lưu: VT, NV.
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