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                                                    Kính gửi:  

                                     - Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 

                                     - Các đơn vị sự nghiệp cấp huyện; 

                                     - UBND các xã, thị trấn. 
                          

Thực hiện Kế hoạch số 1123/KH- UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Bình về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách 

hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Công văn số 117/BTC ngày 

24/8/2021 của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu CCHC tỉnh về việc phát 

động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 

2021.  

Để cuộc thi được triển khai rộng rãi, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, 

viên chức và người dân tham gia, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn triển khai một số nhiệm vụ sau: 

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

a) Tích cực phổ biến, tuyên truyền sâu rộng, triển khai các nội dung Kế 

hoạch số 1123/KH- UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình và Thể 

lệ cuộc thi (có đính kèm) đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động và Nhân dân bằng nhiều hình thức như: ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức 

hội nghị, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã…; vận động cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tích cực hưởng ứng và tham 

gia cuộc thi. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

cơ quan, đơn vị và ít nhất 30% người dân trên địa bàn tham gia cuộc thi. 

Thời gian và cách thức tham gia cuộc thi cụ thể như sau: 

- Thời gian thi: Bắt đầu từ 0h00 ngày 01/9/2021 đến hết ngày 20/9/2021; 

 Cách thức tham gia: Truy cập Website 

http://thitimhieucchc.quangbinh.gov.vn và làm theo hướng dẫn. 

http://thitimhieucchc.quangbinh.gov.vn/
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b) Liên kết đường dẫn của Trang thi trực tuyến (tại địa 

chỉ:http://thitimhieucchc.quangbinh.gov.vn) và thiết kế các biểu ngữ tuyên 

truyền cuộc thi trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

thị trấn. 

c) UBND các xã, thị  xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn kinh phí từ kinh phí 

cải cách hành chính năm 2021 của đơn vị để tổ chức hoạt động thông tin tuyên 

truyền cuộc thi. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền rộng rãi về cuộc thi 

đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện 

3. Đài Truyền thanh - Truyền hình 

Tăng cường thời lượng đưa tin về Kế hoạch, Thể lệ, các hoạt động và kết 

quả của cuộc thi; xây dựng các phóng sự chuyên đề để tuyên truyền cuộc thi. 

Yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc 

triển khai các nhiệm vụ trên để cuộc thi đảm bảo chất lượng, đạt kết quả cao 

nhất. Mức độ tuyên truyền cuộc thi của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá công tác tuyên truyền cải 

cách hành chính của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn theo bộ chỉ số cải 

cách hành chính năm 2021./. 

Nơi nhận:   
- Như trên;  

- Ban Thường vụ Huyện ủy (báo cáo); 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện;                                                             

- Lưu: VT, NV.                                                                               
                                                                                                                                                         

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

 

Lê Nam Giang 
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