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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tuyên truyền, triển khai thực
hiện Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu
cơ chế một cửa, một cửa liên thông
và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,
4 năm 2020”

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường.
Thực hiện Công văn số 6782/CV-BTC ngày 13/11/2020 của Ban Tổ chức
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2020” Uỷ ban nhân tỉnh Bắc Kạn về việc phát động
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2020”,
Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động trên địa bàn thành phố hiểu biết kỹ hơn các quy định pháp luật về
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tuyên
truyền các quy định về dịch vụ công trực tuyến, cách thức thực hiện dịch vụ công
trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh Bắc Kạn
để người dân, doanh nghiệp biết và sử dụng.
Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh, theo hình thức thi trực tuyến,
Thể lệ, câu hỏi Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, tại địa
chỉ: http://thitimhieudichvucong.backan.gov.vn.
Thời gian diễn ra Cuộc thi: Bắt đầu từ 08h00’ ngày 18/11/2020 và kết thúc lúc
08h00’ ngày 18/12/2020.
Để Cuộc thi đạt kết quả, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị:
1. Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND thành phố, Ủy ban nhân dân
các xã, phường:
- Tổ chức tuyên truyền, phát động Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức,
viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên, người lao động trong
cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.
- UBND các xã, phường triển khai Cuộc thi đến toàn thể nhân dân ở thôn, tổ
dân phố tại địa phương mình quản lý.
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- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao vai trò, trách nhiệm
trong việc triển khai Cuộc thi. Lấy kết quả tham gia Cuộc thi làm tiêu chí để đánh
giá, xem xét thi đua, khen thưởng cuối năm của cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động.
2. Liên đoàn Lao động và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố có văn bản
chỉ đạo các cấp hội để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham
gia Cuộc thi.
3. Phòng Văn hoá - Thông tin và Trung tâm VH-TT&TT thành phố: bố trí thời
lượng, đăng tải nội dung thi và tuyên truyền về Cuộc thi thường xuyên trước và
trong suốt thời gian diễn ra Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử và Đài Phát thanh
thành phố.
Nhận được văn bản này đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc
thành phố; UBND các xã, phường quan tâm triển khai, thực hiện để Cuộc thi đạt kết
quả tốt nhất.
(Gửi kèm theo văn bản này Thể lệ và câu hỏi Cuộc thi. Lưu ý: Để bài thi đạt
kết quả tốt nhất, các cơ quan, đơn vị hướng dẫn người dự thi nghiên cứu kỹ nội
dung văn bản tham khảo gửi kèm Thể lệ, câu hỏi, hướng dẫn cách thi trên phần
mềm)
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND
tỉnh (b/c);
- Như trên;
- CT, PCT UBND tp;
Gửi bản giấy:
- Các đơn vị không có TDOffice;
- Lưu: VT, Công.
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