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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Nông, ngày 30 tháng 3 năm 2021

V/v tuyên truyền, phát động cuộc thi tìm
hiểu về công tác CCHC cho cán bộ, công
chức năm 2021

Kính gửi: Các phòng thuộc Ban Dân tộc.

Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-SNV, ngày 25/3/2021 của Sở Nội vụ tỉnh, về
Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết: “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính cho
cán bộ, công chức, viên chức” năm 2021. Trên cơ sở Kế hoạch số 53/KH-BDT,
ngày 20/01/2021 của Ban Dân tộc, V/v tuyên truyền công tác cải cách hành
chính của Ban Dân tộc năm 2021. Trưởng ban Dân tộc yêu cầu các cán bộ, công
chức thuộc Ban thực hiện một số nội dung sau:
1. Tuyên truyền tìm hiểu cuộc thi viết: Tuyên truyền đến công chức, người
lao động thực hiện theo nội dung tìm hiểu về công tác CCHC được nêu tại Kế
hoạch số 24/KH-SNV, ngày 25/3/2021 của Sở Nội vụ tỉnh (Có đính kèm theo).
2. Nội dung thực hiện: Trên cơ sở đề thi được Tổ ra đề thi của Sở Nội vụ
ban hành giao Trưởng các phòng và tương đương phát động đến công chức thuộc
phòng quản lý (ít nhất 02 bài thi/01 phòng) theo nội dung thi:
Cuộc thi viết “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công
chức, viên chức” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021.
- Phần 1: Kiến thức chung về công tác cải cách hành chính.
- Phần 2: Trắc nghiệm về công tác cải cách hành chính.
- Phần 3: Sáng kiến, kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính.
3. Hình thức thi
Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức “Thi viết tay hoặc đánh máy tính”.
Chi tiết về cách thức tham gia dự thi được thực hiện theo Thể lệ cuộc thi – Do Sở
Nội vụ ban hành.
4. Giao Văn phòng:
- Hướng dẫn, cập nhật đề thi khi Tổ ra đề thi ban hành và tổng hợp các bài thi
gửi Sở Nội vụ đúng thời gian quy định.
- Tổng hợp bài thi của cá nhân, tập thể là cơ sở để tham mưu Lãnh đạo ban
trong việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong đợt phát động phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Nhận được Văn bản này, yêu cầu các phòng thuộc ban và các công chức
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang Wed (mục CCHC) BDT;
- Lãnh đạo ban;
- Lưu: VT.
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