
UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

 

Số:            /SNN-KHTC 
 

V/v triển khai Cuộc thi trực 

tuyến “Tìm hiểu Quy hoạch tỉnh 

Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
              

Bắc Giang, ngày       tháng 7 năm 2022 

 

       Kính gửi:  

- Các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc; 

- Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh; 

- Trưởng các phòng: Kế hoạch Tài chính, Tổ 

chức cán bộ, QL xây dựng công trình, Thanh tra, 

Văn phòng Sở. 

 

Thực hiện Công văn số 1980/UBND-TH ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh về 

việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Quy hoạch tỉnh Bắc Giang; Công văn số 

1731/SKHĐT-THQH ngày 30/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v triển khai 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050”; Để cuộc thi được triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động trong ngành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị (như kính gửi) triển khai thực 

hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Phổ biến, triển khai rộng rãi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động trong cơ quan, đơn vị về Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Quy hoạch 

tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” được tổ chức trong 

vòng 30 ngày, bắt đầu từ 7h30 ngày 01/07/2022 và kết thúc lúc 16h30 ngày 

30/7/2022, tại địa chỉ: https://cuocthitimhieuquyhoachtinhbacgiang.com/ (Có Thể 

lệ cuộc thi ban hành kèm theo Quyết định số 184/QĐ-SKHĐT ngày 30/6/2022 của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đính kèm theo). 

2. Tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong cơ quan, đơn vị tích cực tham gia đầy đủ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 

Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” (ít nhất 01 

lần tham gia) và báo cáo kết quả tham gia gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua 

phòng KHTC) để tổng hợp, theo dõi, đôn đốc. 

- Báo cáo lần 1 vào ngày 15/7/2022; 

- Báo cáo lần 2 vào ngày 01/8/2022 (Khi kết thúc cuộc thi).  

https://cuocthitimhieuquyhoachtinhbacgiang.com/


2 

3. Văn phòng Sở và các đơn vị (có trang thông tin điện tử) cho đăng tải 

Công văn này và Thể lệ cuộc thi (Quyết định số 184/QĐ-SKHĐT ngày 30/6/2022 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư) trên Cổng thông tin điện tử của Sở, trang thông tin 

điện tử của cơ quan, đơn vị mình để nhiều người biết và tham gia cuộc thi. 

4. Giao Phòng KHTC đôn đốc, theo dõi và tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở 

kết quả triển khai thực hiện.  

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Kế hoạch và ĐT; 

- Giám đốc và các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Dương Thanh Tùng 
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