
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CHÍ LINH

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

Số:       /UBND-NV
V/v đăng ký đề tài, sáng kiến về 

công tác CCHC năm 2023

Chí Linh, ngày       tháng  02 năm 2023

Kính gửi: 
- Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp   

thuộc UBND thành phố;
- Chủ tịch UBND các xã, phường.

Để tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng 
của công tác cải cách hành chính, một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Uỷ ban nhân dân thành phố đề nghị cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ 
quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tích cực tìm hiểu, đề xuất, áp dụng sáng kiến 
mới, cách làm hay về công tác CCHC đem lại hiệu quả, tập trung vào một số nội 
dung sau:

1. Thực hiện đột phá các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính theo Kế 
hoạch thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn 
thành phố giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính 
năm 2023. Trọng tâm là cải cách TTHC, nâng cao sự hài lòng của người dân và 
doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công 
tác cải cách hành chính thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương.

2. Các sáng kiến, cách làm hay trong công tác tuyên truyền các chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính nhằm nâng cao 
nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, vai trò giám sát 
của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện cải cách hành chính đối với các cơ quan 
nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

3. Những mô hình, giải pháp, sáng tạo được ứng dụng hiệu quả trong thực tế 
đối với 07 lĩnh vực của công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả 
quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố…

Ủy ban nhân thành phố đề nghị cán bộ, công chức, viên chức tích cực đăng 
ký, áp dụng đề tài sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ CCHC./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, NV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thưởng
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