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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sóc Trăng, ngày

27 tháng 8 năm 2021

V/v tham gia Hội thi trực tuyến
CCHC tỉnh Sóc Trăng năm 2021.

Kính gửi:
-

Thủ trưởng các trường, trung tâm trực thuộc;
Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở;
Tổ trưởng Tổ Công nghệ thông tin.

Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-SNV ngày 23/8/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Sóc
Trăng về tổ chức Hội thi trực tuyến Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Sóc Trăng
năm 2021; căn cứ Quyết định số 02/QĐ-BTCHT ngày 25/8/2021 của Ban Tổ chức
Hội thi ban hành thể lệ Hội thi trực tuyến tìm hiểu CCHC năm 2021, Sở Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Thủ trưởng các trường, trung tâm trực thuộc, trưởng các
phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, Tổ trưởng Tổ Công nghệ thông tin thực hiện
một số nội dung sau:
1. Triển khai Kế hoạch số 45/KH-SNV của Sở Nội vụ và Quyết định số
02/QĐ-BTCHT của Ban Tổ chức Hội thi đến toàn thể công chức, viên chức của đơn
vị biết và tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu về CCHC tỉnh Sóc Trăng năm 2021.
(Kèm theo Kế hoạch số 45/KH-SNV và Quyết định số 02/QĐ-BTCHT)
2. Tổ Công nghệ thông tin đăng tải công văn này trên website của cơ quan
(chuyên mục CCHC) để tuyên truyền về Hội thi; kết nối đường link tham gia Hội thi:
https://hoithitructuyencchc.soctrang.gov.vn vào mục “Hội thi trực tuyến CCHC
2021” trên trang thông tin điện tử của cơ quan trước ngày 14/9/2021 để công chức,
viên chức của cơ quan, đơn vị thuận lợi trong việc truy cập, tham gia Hội thi. Đồng
thời, cử 01 công chức của Tổ chủ trì, phối hợp với 01 công chức của Văn phòng (phụ
trách thủ tục hành chính) dựng và đăng tải lên phần mềm Hội thi 01 video clip hướng
dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện 01 thủ tục hành chính (độ dài video clip không quá 4
phút).
3. Mỗi phòng chuyên môn, nghiệp vụ cử ít nhất 02 công chức tham gia Hội
thi. Phòng có trên 5 biên chế cử ít nhất 03 công chức tham gia Hội thi. Mỗi công
chức được phép thi nhiều lần – Ban Tổ chức sẽ công nhận kết quả lần thi có điểm cao
nhất.

4. Đối với các đơn vị trực thuộc, mỗi đơn vị cử 30% viên chức tham gia phần
thi kiến thức; đồng thời xây dựng 01 video clip tuyên truyền CCHC theo hướng dẫn
tại Quyết định số 02/QĐ-BTCHT. Video clip gửi về Sở GDĐT để Sở GDĐT đăng tải
lên phần mềm (danh sách viên chức tham gia hội thi, kịch bản và video clip, các đơn
vị gửi về email: duongthanhbinh@soctrang.edu.vn trước ngày 10/9/2021).
Lưu ý: Thời gian tham gia Hội thi trực tuyến bắt đầu từ 7h00 ngày
15/9/2021 đến 24h00 ngày 15/10/2021. Nội dung, hình thức thi theo Quyết định số
02/QĐ-BTCHT của Ban Tổ chức Hội thi.
Trên đây là một số nội dung chuẩn bị tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu về
CCHC tỉnh Sóc Trăng năm 2021. Kết quả tham gia Hội thi là một trong những tiêu
chí đánh giá chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị. Do đó, Sở GDĐT đề nghị các cá
nhân, đơn vị thực hiện tốt các nội dung trên./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, TCCB.
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