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V/v hưởng ứng cuộc thi trực tuyến 
tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021

 
Kính gửi: 
                     - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;

- Uỷ ban nhân dân các xã.

Thực hiện Kế hoạch số 1735/KH-SNV ngày 17/8/2019 của Sở Nội vụ tỉnh 
Quảng Nam về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính năm 
2021; Công văn số 2106 /SNV-CCHC ngày 01/10/2021 của Sở Nội vụ về việc 
điều chỉnh nội dung Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 
2021; Quyết định số 155/QĐ-SNV ngày 21/9/2021 của Sở Nội vụ về thành lập 
Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021;

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tổ 
chức tuyền truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị, UBND xã tích cực tham gia hưởng 
ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021 (bảo đảm số 
lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mỗi cơ quan, đơn vị, 
UBND xã tham dự đạt tỷ lệ 80% trở lên so với tổng số cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động hiện có tại cơ quan, đơn vị, UBND xã).

Cuộc thi được tổ chức trong phạm vi trên địa bàn tỉnh thông qua hình thức 
thi trực tuyến tại địa chỉ http://duthicchc2021.quangnam.gov.vn trên Cổng thông 
tin điện tử cải cách hành chính tỉnh (hoặc truy cập vào Cổng thông tin điện tử 
cải cách hành chính tỉnh tại địa chỉ cchc.quangnam.gov.vn, Trang thông tin điện 
tử Sở Nội vụ và vào banner của Cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính năm 
2021").

 Thời gian tổ chức thi từ ngày 01/11/2021 đến ngày 30/11/2021 (Chi tiết 
cụ thể theo Kế hoạch số 1735/KH-SNV ngày 17/8/2019 của Sở Nội vụ tỉnh và 
Thể lệ cuộc thi số 2190/TL-BTC ngày 11/10/2021 của Ban Tổ chức cuộc thi đã 
gởi kèm)./.

Nơi nhận:  
- Như trên:
- Sở Nội vụ tỉnh (báo cáo)                                                                                                  
- Lưu: VTUB, NV

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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