
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VItT NAM 
THI XA CIA LO Dc 1p — Tir do — Hinh phüc 

S: /UBND-VP Ca Lô, ngày tháng 7 nám 2022 
V/v tham dir cuôc thi true tuyn 

"TIm hiêu hot dng kiêrn soát thu 
tiic hành chInh và cung cap, sü diing 

dch vii công" näm 2022 

KInh g1ri: 
- Các phông, ban, ngành, doàn th thj xã; 
- Các Co quan, don v, trithng hçc dóng trên da bàn th xã; 
- UBND các phumg. 

Thrc hin K hoach s 452/KH-UBND ngày 01/7/2022 cüa Uy ban nhân dan 
tinh Ngh An ye viec  to chrc cuc thi trirc tuyên "TIm hiu hot dng kim soát thu 
tiic hành chInh và cung cap, sfr diing djch vij công" nàm 2022; Quyt dnh s 
1904/QD-UBND ngày 01/7/2022 v vic Ban hành Th 1 cuc thi trirc tuyn "TIm 
hiêu hot dng kiêm soát thu tic hành chinh và cung cp, sir diing dch vi công" näm 
2022. Ch tjch UBND thj xa yêu cu các phông, ban, ngành, doàn th, cac Co quan 
don v, tru?mg h9c và UBND cac phutmg thcrc hin t& mt s ni dung sau: 

1. Trtr&ng các phông, ban, ngành, doàn the cap thj xã; Thu tru'&ng các co' 
quan, &rn vj, Chü tjch UBND các phung; Hiu tru'o'ng các trirong hçc trên aja 
bàn thj xa, Giám dc Trung tam Giáo dic thtrô'ng xuyên: 

- Quán trit, tuyên truyn ni dung K hoch s 452/KH-UBND ngày 
0 1/7/2022 cua Uy ban nhân dan tinh Ngh An v vic to chiirc CUC thi trirc tuyên 
"Tim hiêu hot dng kim soát thu tic hành chinE và cung cp, sü dyng dch vi 
cOng" näm 2022 và Quyt dnh s 1904/QD-UBND ngày 01/7/2022 v vic Ban 
hành The lê cuc thi trrc tuyn "Tim hiu hot dng kim soát thu tVc  hành chInh 
và cung cap, sü ding dch vii cOng" nàm 2022 dn toàn th can b, cOng chuc, viên 
chuc, ngu'i lao dng trong co quan, don v và bà con nhân dan duçic bit d huô'ng 
rng tham dr cuc thi dy dü. 

- Chü tjch UBND các phung tang cuong chi do b phn chuyên môn, CaC 
khi xóm tuyên truyn sâu rung, bang nhiu hInh thuc khác nhau d CaC t chuc, 
nguii dan trên da bàn duçrc bit và tIch CrC tham gia cuc thi nhm thông qua cuc 
thi d tuyên truyn, pM bin sâu rng nhüng ni dung co bàn cüa pháp 1ut y  hoat 
dng kim soát thu tiic hành chInh yà sir dyng dch yu cong tric tuyn. 

- Di tiigng bat buc phài tham gia cuc thi là can b, cong chuc, yiên chuc, 
ngui lao dng trong CáC co quan, don yj dóng trên dja bàn thj xà. Do do, UBND thj 
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xä s có tng hçip, dánh giá, biu duang nhng don vj, cá nhân tIch circ tham gia và 
phê bInh, thc th di vii các don vj có s li.rçmg tham gia dir thi thâp. 

- Theo dOi, don dc can b, cong chrc, viên chrc, ngu?i lao dng trong Co 
quan, don vj mInh tham gia cuôc thi dy dü, cht hiçing. 

Cách thfrc tham d cuc thi: Ngu'ài c4c thi truy c.Ip vào dja chi. 
https://thitructuyen. nghean.gov. vii hoc truy cp vào Có'ng Thông tin din tz'c tinh tcii 
d/a chi: https://nghean.gov.vn  vào chuyên m1c "Tim hieu hoçit &7ng kiem soát thz 
4ic hành chInh và cung cá'p, sic dyng djch vy cóng" lam theo hzthng dn dê lam bài 
thi gici v Ban T chicc cuç5c thi. 

Thin gian tham dr cu3c thi. Bat dcu vào lzc 8h00 ngày 22/8/2 022 (thic hal) 
và ke't thic vào 8h00 ngày 19/9/2022 (thic hai) (04 tucn, mói tucn chit két qua thi 
mQt lan) 

Thai gian thi trc nghim hang tucn: Du'çrc tInh tIc 8h00 thic hai tucn nay và 
kit thjc vào 8h00 thic hai tucn kê' tié'p. 

- Giãi thung, khen thithng: Ngoài giâi thix&ng và khen thu'&ng theo K hoch 
cüa UBNID tinh, UBND thj xã sê có khen thu&ng cho tp the và cá nhân dt thành 
tIch cao trong cuc thi. 

2. Van phông HOND — UBND thj xã: 

- Tham muu UBND thj xã chi do trin khai, don dc vic t chirc thirc hin 
cuc thi trén dja bàn th xà theo diing mic dich, yêu cu, thi gian trong Ké hoch 
452/KH-UBND ngày 01/7/2022 và Quyt djnh 1904/QD-UBND ngày 01/7/2022 cüa 
UBNID tinh ban hành. 

- Cp nht thông tin, tInh hInh tham d? cuOc thi cUa can b, cOng chirc, viên 
chirc, nguri lao dng cüa các co quan, don vj trên dja bàn thj xà d lam co si xem 
xét biu throng, khen thu&ng nh&ng don v tham gia tich crc; nhc nh&, phê bInh 
nhüTig don v có s lung tham gia dix thi thp. 

- PMi hçTp vi phông Ni vi tham miiu, d xut Chü tjch UBND thj xâ khen 
thu&ng các tp th& cá nhân có thành tIch t& trong t chirc, tham gia cuc thi. 

3. Phông Ni vi1: 

Phi hçp vi Van phông HDND — UBND th xã tng hçip, theo dOi kêt qua 
tham gia cüa các don vj d thra vào dánh giá, tham mu'u UBND thj xà xêp loti cui 
näm di vói tp th& cá nhân theo thm quyn. D xut Chü tjch UBND thj xã khen 
thithng tp th, cá nhân có thành tIch trong t chtrc, tham gia cuc thi. 

4. Phông Giáo dic vã clão tio: 
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Chi dio, phát dng can b, cong chirc, viên chirc, ngui lao dng và h9c sinh 
các trurng trên dja bàn thj xã tIch crc huô'ng i1rng tham gia cuc thi. Theo dOi, tng 
hcip kt qua trin khai cuoc thi cüa các truè'ng, xác djnh day là mt trong các tiêu chI 
ct dánh giá, xp loti thi dua tp th và cá nhân ngui dü'ng du các dan vj vào cuôi 
näm hoc. 

5. Trung tam Van hóa The thao và Truyn thông thj xã: 

Tich crc xây drng các tin, bâi tuyên truyn v cuc thi trirc tuyn "TIm hiu 
hot dng kim soát thu tiic hành chInh và cung cap, sir dçing dch vi công" nam 
2022 trên Dài Truyn thanh và Cng Thông tin din tir thj xã dê các to chüc, cá nhân 
duqc bit và tham gia dr thi. 

Däng tãi các van bàn lien quan dn cuc thi len Cng/ trang thông tin din t1r 
th xà: Ké hogch so' 452/KH- UBND ngày 01/7/2022 cia Uy ban nhân dan tinh Ngh 
An v vic tá chü'c cuc dii tri,rc tuye'n "Tim hieu hogt d$ng kiêm soát thi tyc hành 
chInh và cung cá'p, th dyng djch vy cOng" nàm 2022 và Quyê't djnh so 1904/QD-
UBND ngày 01/7/2022 v vic Ban hành ThJ 1ç1  cuc thi try'c tuyê'n "Tim hiêu hogt 
dng kiem soát th tyc hành chInh và cung cá'p, th dyng djch vy cOng" nàm 2022 và 
ni dung COng van nay. 

Yêu cu Trithng các phông, ban, ngành, doàn th cap thj xä; Thñ trithng các 
co quan, dan v, Hiu trithng các trtrng và Chu tjch UBND các phumg nghiêm tue 
trin khai thrc hin. Trong qua trInh thuc hin nu có khó khän, vung mac báo cáo 
v Van phông HDNID — UBND th xã d du'çc huOng dn./. L---- 

No'! n/ian: 
- Nhu trên; 
- Van phong UBND tinh (PhOng KSTTHC); 
- TT Thi ty, TT HDND thi xã; 
- Chü tjch, các PCT UBND thj xa; 
- Lu'u Vi 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

bang Van Phtic 
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