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Số:         /UBND-VP 
Về việc triển khai cuộc thi trực tuyến 

“Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục 
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vụ công” trên Cổng thông tin Điện tử 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Diễn Châu, ngày  ....  tháng 7 năm 2022 
 

 
Kính gửi:   

- Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Hiệu trưởng các nhà trường trên địa bàn huyện. 

 
Để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 452/KH-UBND ngày 01/7/2022 của 

UBND tỉnh Nghệ An về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát 

thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” năm 2022, Ủy ban nhân dân 

huyện giao: 

1. Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Thủ trưởng các cơ 

quan đơn vị, Hiệu trưởng các nhà trường trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn:  

- Triển khai Kế hoạch số 452/KH-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh (gửi 

kèm Công văn này) trong đơn vị và quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện tham dự cuộc thi đầy 

đủ. UBND huyện sẽ có tổng hợp, đánh giá, biểu dương những đơn vị tích cực tham 

gia và phê bình, nhắc nhở đối với các đơn vị có số lượng tham gia dự thi thấp. 

- Cách thức tham dự cuộc thi: người dự thi truy cập vào Cổng thông tin điện tử 

tỉnh Nghệ An (tên miền là www.nghean.gov.vn) => vào chuyên mục cuộc thi trực 

tuyến “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ 

công” (hoặc truy cập vào phần mềm thi tại địa chỉ http://thitructuyen.nghean.gov.vn) 

=> làm theo hướng dẫn để gửi bài thi về Ban tổ chức cuộc thi. 

- Thời gian tham dự cuộc thi: bắt đầu từ ngày 01/7/2022 – 29/7/2022. 

- Giải thưởng, khen thưởng: ngoài giải thưởng và khen thưởng theo Kế hoạch 

của UBND tỉnh, ở huyện sẽ có khen thưởng của huyện cho tập thể và cá nhân đạt 

thành tích cao trong việc tổ chức, tham gia cuộc thi. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Chủ trì, tham mưu UBND huyện chỉ đạo triển khai, đôn đốc việc tổ chức thực 

hiện cuộc thi trên địa bàn huyện theo đúng mục đích, yêu cầu, thời gian trong Kế 

hoạch số 452/KH-UBND của UBND tỉnh đã đề ra. 

- Phối hợp với Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cập nhật 

thông tin, tình hình tham dự cuộc thi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện làm cơ sở xem xét biểu dương, khen 

http://www.nghean.gov.vn/


thưởng những đơn vị tham gia tích cực; phê bình, nhắc nhở đối với các đơn vị có số 

lượng tham dự cuộc thi thấp. 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND huyện khen 

thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức, tham gia cuộc thi. 

3. Phòng Nội vụ 

Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện đề xuất Chủ tịch UBND 

huyện khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức, tham gia cuộc thi. 

Đồng thời, tổng hợp, theo dõi kết quả tham gia của các đơn vị để đưa vào đánh giá, 

tham mưu UBND huyện xếp loại cuối năm đối với tập thể, cá nhân theo thẩm quyền 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch và tham dự 

cuộc thi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các nhà trường. Theo 

dõi, tổng hợp kết quả triển khai cuộc thi của các nhà trường, xác định đây là một trong 

các tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua tập thể và cá nhân người đứng đầu các đơn vị 

vào cuối năm học. 

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

Xây dựng tin, bài đưa thông tin, tuyên truyền về cuộc thi trực tuyến trên Cổng 

thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2022 về “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục 

hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” trên Đài Truyền thanh – Truyền hình 

và Cổng thông tin Điện tử huyện để tổ chức, cá nhân biết và tham gia dự thi. 

6. Hiệu trưởng các Trường THPT trên địa bàn huyện, Giám đốc Trung 

tâm Giáo dục Thường xuyên – Giáo dục Nghề nghiệp huyện; Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn 

Hiệu trưởng các nhà trường triển khai Kế hoạch và chỉ đạo tuyên truyền, vận 

động, khuyến khích học sinh trong nhà trường hưởng ứng, tích cực tham gia cuộc thi; 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo bộ phận chuyên môn, các khối xóm tuyên 

truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức khác nhau để tổ chức, người dân trên địa bàn 

biết và tích cực tham gia cuộc thi nhằm thông qua cuộc thi để tuyên tuyền, phổ biến 

sâu rộng những nội dung cơ bản của pháp luật về hoạt động kiểm soát thủ tục hành 

chính và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là quyền và nghĩa vụ của tổ chức, 

cá nhân; trách nhiệm của cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục hành chính. 

Nhận Công văn, yêu cầu Trưởng các phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện; Thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị; Hiệu trưởng các nhà trường và Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng 

mắc báo cáo về Văn phòng HĐND và UBND huyện để được hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP UBND tỉnh (Phòng KSTTHC); 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 

- Cổng TTĐT, Trung tâm VTTTTT huyện;  

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Lê Mạnh Hiên 
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