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Kính gửi: 

- UBND các phường, xã; 

- Các phòng, ban, ngành của Thành phố. 
 

 

Căn cứ Công văn số 917/VPUB-TH ngày 10/5/2021 của Văn phòng UBND 

tỉnh Hà Nam về việc hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” – Lần thứ IV. 

Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” là hoạt động cơ bản nằm trong Chương 

trình “Sáng kiến vì cộng đồng” được tổ chức thường kỳ. Chương trình nhằm huy 

động sáng kiến của các tập thể, cá nhân trong xã hội cùng nhau sáng tạo, hỗ trợ 

cộng đồng và tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tiếp nối 

thành công của các Chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng” - Lần thứ I, II, III, 

Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV tiếp tục được tổ chức nhằm đưa 

những ý tưởng sáng tạo hỗ trợ cộng đồng trở thành hiện thực trong đời sống xã hội 

và đây cũng là sự kiện đem lại nhiều ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc đặc biệt đối 

với thế hệ trẻ Việt Nam.  

Để hưởng ứng Cuộc thi, UBND thành phố Phủ Lý yêu cầu UBND các 

phường, xã, các phòng, ban, ngành của Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phát động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất 

là thanh niên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi 

“Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa 

học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam đồng tổ chức nhằm góp phần cho thành công của Cuộc thi đạt được mục 

đích, yêu cầu đề ra.  

UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, KT. 
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