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V/v phát động cuộc thi tìm hiểu 
cải cách hành chính năm 2021

Kính gửi: Trưởng các phòng thuộc Ban Quản lý.

Thực hiện Công văn số 2210/SNV-CCHC ngày 13/10/2021 của Sở Nội 
vụ tỉnh Quảng Nam về việc hưởng ứng và phát động cuộc thi tìm hiểu cải cách 
hành chính năm 2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam đề nghị Trưởng các phòng 
thuộc Ban Quản lý triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với cá nhân VC&NLĐ: Yêu cầu Trưởng các phòng cử VC&NLĐ 
truy cập vào địa chỉ http://duthicchc2021.quangnam.gov.vn hoặc truy cập vào 
Cổng thông tin điện tử CCHC tỉnh tại địa chỉ
cchc.quangnam.gov.vn để tham gia cuộc thi theo hình thức trắc nghiệm; cụ thể 
như sau: 

- Văn phòng: Tất cả VC&NLĐ (trừ Lái xe, Bảo vệ, Phục vụ): 8/13 người 
(trên 61,5%);

- Phòng KH-KT: Cử từ 4/5 người (trên 80%);
- Phòng QLDA I: Cử từ 3/7 người (trên 42%);
- Phòng QLDA II: Cử từ 3/6 người (50%).
Tổng số VC&NLĐ thuộc BQL tham gia trên 18 người (ưu tiên các phòng 

QLDA I, II xử lý công việc chuyên môn) để bảo đảm số lượng tham dự đạt tỷ lệ 
50% trở lên so với tổng số viên chức và người lao động hiện có tại BQL theo 
yêu cầu của BTC. Danh sách cụ thể Trưởng các phòng (riêng VP đã cụ thể) báo 
cáo lãnh đạo Ban trên Q-Office cơ quan để theo dõi, giám sát.

2. Tập thể BQL: Nội dung thi viết về sáng kiến CCHC, không quá 04 
trang A4, tối đa 02 sáng kiến, trong đó tập trung các nội dung:

- Giao Trưởng phòng KH-KT phối hợp với Chánh Văn phòng nghiên cứu 
sáng kiến về chủ đề “Trình tự, thủ tục, hồ sơ triển khai thực hiện dự án ĐTXD 
các công trình nông nghiệp và PTNT từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến nghiệm 
thu bàn giao đưa vào sử dung (theo tính chất từng nguồn vốn)”.

- Giao Trưởng phòng QLDA I chủ trì phối hợp với Trưởng phòng QLDA 
II nghiên cứu sáng kiến về chủ đề “Những giải pháp góp phần đảm bảo tiến độ 
thi công các công trình trong bối cảnh bị tác động của dịch VOVID-19”

 3. Thời gian thi: 

http://duthicchc2021.quangnam.gov.vn/


- Phần thi trắc nghiệm kiến thức CCHC: từ ngày 01/11 đến 30/11/2021 
(cá nhân);

- Phần thi sáng kiến CCHC: từ ngày 01/11 đến 30/11/2021 (Bài viết, nộp 
trên phần mền dự thi nêu trên hoặc nộp trực tiếp về Phòng CCHC, Sở Nội vụ 
tỉnh Quảng Nam).

Yêu cầu Trưởng các phòng triển khai thực hiện nghiêm túc, thực chất và 
đảm bảo thời gian theo quy định.

(Gửi kèm Thể lệ cuộc thi số 2190/TL-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 
của Ban Tổ chức cuộc thi)

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ; 
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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