
UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                                 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:1393/SVHTTDL-VP 
 

Quảng Nam, ngày 13 tháng  10  năm 2021 

V/v tham gia cuộc thi tìm hiểu  

cải cách hành chính năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Công chức, viên chức, người lao động. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 1735/KH-SNV ngày 17/8/2021 của Sở Nội vụ về 

việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021; Công 

văn số 2106/SNV-CCHC ngày 01/10/2021 về việc điều chỉnh nội dung Kế 

hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021; Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đề nghị các phòng và đơn vị triển khai cho công chức, viên chức 

và người lao động của phòng, đơn vị tham gia cuộc thi, cụ thể như sau: 

1. Nội dung thi: gồm 2 phần thi: Thi trắc nghiệm kiến thức cải cách hành 

chính và thi tự luận tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính 

2. Hình thức thi: 

 Đối với phần thi trắc nghiệm kiến thức cải cách hành chính, người dự thi 

trả lời các câu hỏi tại địa chỉ: http://duthicchc2021.quangnam.gov.vn (hoặc truy 

cập vào banner của Hội thi tại Cổng thông tin cải cách hành chính tỉnh, website 

Sở Nội vụ). 

Đối với phần thi tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính: Nội dung sáng 

kiến (đánh máy không quá 04 trang giấy A4 – font chữ Times New Roman, cỡ 

chữ 14 bằng tiếng Việt) nộp trên Phần mềm dự thi tại địa chỉ  

http://duthicchc2021.quangnam.gov.vn hoặc nộp trực tiếp về Phòng Cải cách 

hành chính Sở Nội vụ, địa chỉ: số 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, 

tỉnh Quảng Nam. 

3. Thời gian: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 30/11/2021. 

4. Cơ cấu giải thưởng: 

4.1. Giải cá nhân: 

- Phần thi kiến thức: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 02 giải ba, 02 giải khuyến khích. 

- Phần thi tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính: 01 giải nhất, 02 giải 

nhì, 02 giải ba, 02 giải khuyến khích. 

4.2. Giải tập thể: 

- Khối Sở, ngành (bao gồm cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh) và 

các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh: 01 giải nhất, 02 

giải nhì, 02 giải ba. 



 Dành cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có tỷ lệ người tham dự cuộc 

thi cao nhất và có số lượng bài dự thi phần thi tìm kiếm sáng kiến cải cách hành 

chính đạt giải. 

* Gửi kèm theo Kế hoạch số 1735/KH-SNV ngày 17/8/2021, Công văn số 

2106/SNV-CCHC ngày 01/10/2021 của Sở Nội vụ, Thể lệ cuộc thi số 2190/TL-

BTC ngày 11/10/2021 của Ban Tổ chức cuộc thi cải cách hành chính tỉnh. 

- Đề nghị các phòng, đơn vị báo cáo danh sách công chức, viên chức, 

người lao động tham gia dự thi gửi về Văn phòng Sở (qua Bộ phận cải cách 

hành chính). Giao Văn phòng Sở chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổng 

hợp báo cáo kết quả dự thi của các phòng, đơn vị về Lãnh đạo Sở để theo dõi, 

chỉ đạo. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- CC, VC, NLĐ thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hồng 
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