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hành chính năm 2021

#DiaDiemNgayBanHanh

 Kính gửi: 
- Liên Đoàn lao động huyện;
- Các Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện;
- Các cơ quan ngành dọc trên địa bàn huyện;

      - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Kế hoạch số 1735/KH-SNV ngày 17/8/2021 của Sở Nội vụ 

Quảng Nam về tổ chức cuộc thi trực tuyến về tìm hiểu cải cách hành chính năm 
2021; Công văn 2106/SNV-CCHC về việc điều chỉnh nội dung Kế hoạch tổ chức 
cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021; Công văn số 2210/SNV-CCHC 
về việc hưởng ứng và phát động cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021; 
nhằm tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng Cuộc thi đến đông đảo cán bộ, 
công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương; Ủy ban nhân dân huyện đề 
nghị các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, các cơ quan ngành dọc 
trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm, chỉ đạo triển khai 
thực hiện một số nội dung sau:

1. Các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, các cơ quan 
ngành dọc trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

- Tổ chức tuyền truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý tích cực tham gia hưởng ứng 
cuộc thi (bảo đảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 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, địa phương). Nội dung này là một trong những 
tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 của 
từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Quan tâm cập nhật kịp thời, đăng tải lại các thông tin, hướng dẫn liên quan 
đến Cuộc thi tại chuyên mục “Cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021” từ 
Cổng thông tin cải cách hành chính tỉnh, huyện đến Cổng (Trang) thông tin điện tử 
của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Phòng Văn hóa – Thông tin phối hợp với Trung tâm VHTT&TTTH huyện 
viết bài, đưa tin các hoạt động của Cuộc thi; hỗ trợ, phối hợp xây dựng một số sản 
phẩm truyền thông, tư liệu phục vụ tuyên truyền cho Cuộc thi và công tác cải cách 
hành chính.

3. Phòng Nội vụ có trách nhiệm triển khai nội dung Kế hoạch tổ chức Cuộc 
thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021 do tỉnh phát động và thông tin kịp thời 
quy định, hướng dẫn, thể lệ của Ban tổ chức cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công 



chức, người lao động biết và tham gia; cung cấp các thông tin tuyên truyền về cuộc 
thi, đường link, địa chỉ truy cập đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để cán bộ, 
công chức, viên chức và người lao động thuận lợi trong việc truy cập, dự thi; theo 
dõi tiến độ và số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đối với các 
cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện tham gia đúng theo tỉ lệ quy định, 
trên cơ sở đó đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 
của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

4. Đề nghị Liên đoàn lao động huyện: Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ 
biến cho đoàn viên công đoàn các đơn vị trực thuộc tham gia tích cực cuộc thi tìm 
hiểu kiến thức và sáng kiến trong cải cách hành chính năm 2021.

Thời gian tổ chức cuộc thi theo Thể lệ cuộc thi số 2190/TL-BTC ngày 11 
tháng 10 năm 2021 của Ban Tổ chức cuộc thi.

Đường Link tham gia Cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021: 
https://duthicchc2021.quangnam.gov.vn/ 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, 
địa phương liên hệ với Phòng Nội vụ huyện báo cáo Sở Nội vụ hướng dẫn cụ thể.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Nội vụ (báo cáo);
- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 #ChuKyLanhDao
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