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        Kính gửi:  
 
- Các ban đảng, Văn phòng huyện ủy; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 
- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện;  

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 
- Các cơ quan ngành dọc của tỉnh trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Công văn số 888/SNV-CCHC&VTLT ngày 13/5/2021 của 
Sở Nội vụ về việc tham gia và đóng góp sáng kiến cho Triển lãm số đổi mới 

sáng tạo trong quản trị Nhà nước vì người dân. 

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quán triệt, tổ chức tham gia và đóng góp 
sáng kiến cho Triển lãm số đổi mới sáng tạo trong quản trị Nhà nước vì người 

dân, như sau: 

1. Các hình thức tham gia và ủng hộ Sáng kiến CPII 

- Tham quan Triển lãm số đổi mới sáng tạo trong quản trị Nhà nước vì 
người dân (CPII) tại địa chỉ: https://www.cpiivietnam.org và khuyến khích 

đóng góp sáng kiến cho Triển lãm số CPII.  

- Thể hiện sự ủng hộ với các sáng kiến của địa phương bằng việc xác 

nhận của cơ quan, đơn vị vào mẫu Đăng ký sáng kiến để trưng bày tại mục 
sáng kiến triển lãm.  

2. Cách thức tham gia Triển lãm số  

a) Đăng ký Cá nhân/tổ chức đang sinh sống, hoạt động trên địa bàn huyện 
có thể đăng ký tài khoản trên website của Triển lãm số để nộp sáng kiến theo 

hướng dẫn tại đường Link truy cập sau: https://cpiivietnam.org/vn/tin-tuc/bai-
viet/huong-dan-dang-kytai-khoan-va-dang-nhap-vao-website/ 

b) Chuẩn bị nội dung sáng kiến  

- Tải Mẫu đăng ký sáng kiến tham gia Triển lãm số, chuẩn bị nội dung 

bài viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, minh họa sinh động và trình bày theo 
cấu trúc trong biểu mẫu.  



2 

 

 

- Sáng kiến trưng bày trong triển lãm được chia thành 02 gian lớn: Sáng 
kiến Triển lãm và sáng kiến Cộng đồng. Sáng kiến Triển lãm là những sáng 

kiến đáp ứng yêu cầu của triển lãm và có sự ủng hộ của cơ quan địa phương, 
thể hiện thông qua dấu và chữ ký của đại diện lãnh đạo cơ quan địa phương 
trong bản Đăng ký. Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và 

Trường Fulbright sẽ đánh giá các sáng kiến Triển lãm để lựa chọn tài trợ trong 
giai đoạn sau của CPII; sáng kiến không có xác nhận của cơ quan địa phương 

sẽ được trưng bày tại khu vực Sáng kiến cộng đồng.  

c) Nộp sáng kiến  

- Cách 1: Điền thông tin và nộp sáng kiến trực tiếp trên website của 
Triển lãm số bằng tài khoản đã đăng ký.  

- Cách 2: Điền thông tin và nộp sáng kiến về Ủy ban nhân dân huyện 
(qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp, đăng ký tham gia (đồng thời gửi file văn bản 

qua thư điện tử theo địa chỉ Email: phongnoivu.maison@sonla.gov.vn) 

3. Thời gian: Đăng ký tài khoản và tiếp nhận sáng kiến từ ngày 13/5 

đến ngày 25/6/2021.  

Chủ tịch UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn nghiêm túc triển khai./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Sở Nội vụ; 
- Thường trực huyện ủy; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Cổng Thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, NV (Hiền 01). 

 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Vũ Tiến Đĩnh 
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