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So: ,f.f/UBND-VP 
V vic tham gia cuc thi rc tuyn 

"Tim hiu hoat dng kiêm soát tht tic 
hành chInh và cung cap, sr diing dich 
viii công" trén Cng thông tin Dien tCr 

tinh Ngh An nàm 2020 

CQNG HOA xA HQI CifU NGHIA VI1T NAM 
Dc Ip -  Tr do - Hinh phéc 
Cza Lô, ngàyj-tháng 4 nám 2020 

Kinhgth: 
Các phông, ban, ngànli, doàn th thi xã; 
Các Cc quan, dun vi, tnr&ng hQc dóng trén dia bàn thi xã; 
UBND các phu&ng. 

Thiic hin K hoach s6 117/KH-UBND ngày 02/3/2020 cüa UBND tinh 
Ngh An v t ch(rc cuc thi trirc tuyn v "Tim hiu hoat dng kim soát thu tiic 
hành chmnh và cung cap, sü dung  djch vi công" trén Cng thông tin din tCr tinh 
Ngh An nàm 2020 trên dja bàn Thj xA. Hin nay, UBND tinh dA ban hành Quyt 
dnh s6 863/Qf)-UBND ngày 23/3/2020 v t1i l cuc thi v "TIm hiu boat dông 
kim soát thu tiic hành chInh và cung cap, sir thing dich vu công" trén Cng thông 
tin din tü tinh Ngh An nãrn 2020. f) darn bão chit hrcing cüng nhix tang cithng 
s hrcmg  can b, cong nhan viên chüc, ngtxii lao dng, ngi.thi dan tham gia cuc 
thi. UBND thi xã yêu cu thuc hin mt s ni dung sau: 

1. Trithng các phông, ban, ngành, doàn the cp Thj xã; Thu trir&ng các 
cT quan, don i,  Chü tjch UBND các phtrông; Hiu tru'&ng các truông h9c 
trên dja bàn Thj xã, Giám dc Trung tam Giáo diic thu'ô'ng xuyên; 

- Tip tiic quán trit, tuyên truyn ni dung k hoach s 1 17/KH-UBND 
t A A A A ngay 02/3/2020 cua UBND tmh Ngh An ye. to chiic cucc thi trirc tuyen ye Tim 

hiu boat dng kirn soát thu tiic hành chInh và cung c.p, sü dung  djch vi công" 
trên Cng thông tin din tü tinh Ngh An nãrn 2020; Cong van s 183/UBND-VP 
ngày 06/3/2020 cüa UBND thj xâ v vic trin khai cuc tbi trrc tuyn "TIm hiu 
boat dng kirn soát thu t1c hành chinh và cung cap, sü dung  djch vi,i công" trên 
Ctng tbông:tin din tü tinh Ngh An. nãrn 2020 dn toàn th can b5,  cong chüc, 
viên chüc, ngi.thi lao dng trong cci quan, dun vj và bà con nhàn dan d huàng üng, 
tharn dr cuc thi dy dü. 

- Tuyên truyn, quán trit ni dung Quyt djnh s 863/QD-UBND ngày 
23/3/202 0 cüa UBND tiab v ban hàuh th 1 cuc thi ye "Tim hiêu boat dng kirn 
soát thu ti,ic hành chInh và cung cap, su dung djch viii công" trên Cng thông tin 
din tir tinh Ngb An nãrn 2020 d ngi.ri dij thi thrcic bitt, thrc hien  (N5i dung v 
th l cu5c thi ditcic dang tái trên Cdng/Trang thông tin din tit th/ xã Ci'ca Lô). 



- Tbeo dOi, don dôc can b, cong cbirc, vin chirc, ngtr&i lao dng trong co 
quan, don vi mmh tham gia dir thi day du 

- Cach thuc than, du cuôc tin Ngwo7 dir 1hz truy cap vao Cong thông tin 
then tw tinh Ngi:ê An (ten mien la http //nghean gov vu) > vào muc cuç5c 1hz 
trwc tuyin "Jim iuêu hzoat d$ng kzêm sodt thu tue hành dumnk và cung c4p, sñ' 
dyng dick vy công" (hoc vào dja clii: hltp://tracnghienLnghean.gov.vn) > lam 
thzeo huóng dan va gin bài thi ve Ban to chá'c cu3c 1hz. 

- Thai gian tham dwcuôc thi: i3gtdu ta 8h00 ngày 15/6/2 020 dn 81i00 
tigay 13/7/2020 (04 luan, nzoi twin eliot ket qua tin mpt Ian,). 

2. Trung tam Van hóa, Th thao và Trnyn thông 
Xây dung cac tm, bai tich cue tuyOn truyên euôe thi true tuyn ye "Tim hiu 

hoat dng hem soat thu tiic barth chinh va cung cap, sir dvng dich v công" trén 
Cng thông tin din tir tinh Ngh An nAm 2020 trên Dài Tmyn thanh — Tmyn 
hinh và Cng thông tin Diên tü Thj xã d t chüc, cá nhân bitt và tharn gia d thi. 

Däng tâi các 'än bàn trên Cng/ trang thông tin ctin tr cüa th1 xã: KI hoçich 
Sd .117/KH-UBND ngày 02/3/2020 cza UBND tinh Ngh An ye' te' chzc cuç5c thii 
trzrc tuyên ye "Tim hiêu hoat dOng kiêm soat thu tuc hanh chznh va cung cOp, sit 
dung djch vy công" trên Cdng thông tin din tt tinh Ngh An nOm 2020, Cong 
van sd 183/UBND- VP ngày 06/3/2 020 cza UBDN thf xã v/v tridn /chai cu5c thi 
trite tuyê'n "Thn hzêu hoat dông kie'm soat thu tuc hanh chznh va cung cOp, sit 
dyng d/ch vy cOng" trên Cdng thông tin din t& tinh Ngh An nOm 2020; Quylt 
d/nh sd 863/QD- UEND ngày 23/3/2 020 czia UBND tinh ye' ban hành the' l cu.5c 
thi ye' "Tim hie'u hogt dng kie'm soát thil tyc hành chmnh và cung c4p, si dyng 
dich vu cOng" ti en Cong thông tin then tznh Nghê An nOm 2020, va nôi dung 
cOng van nay 

Yêu c.0 Trithng các phông, ngãnh, doàn th cp Thj xâ; Thñ tnthng ca quan, 
don vj; Hiu tnrrng cac nhà trt±ng vâ Chñ tich UBND các Phithng nghiêm tue 
trin khai thirc hin. Trong qua trInh thirc hiên có khó khan, vu6ng mAc báo cáo v 
(Van phôngHDND-UBND thj xã) d thrciç hir&ng dk./. 

Noinh2n: 
- Nhir trên; 
- VP UBND tinh (Phong KSJTHC); 
- Chü t4ch,  các Phó CT UBND Thi xâ; 
- Các phông, ban, ngành, doàn th thj xã; 
-TrungtârnVHTTvàTTthxA; 
-LuuVT,VP. 
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