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Minh Long, ngày 05thángThnám 2022

V/v huing üng cuc thi trirc
tuyên "TIm hiêu pháp 1ut ye
cài each thu tue hành chInh"
trên dja bàn tinh Quáng Ngãi
Kmnhgiri:
- Các co quan, don vj dong trên dja bàn huyn;
- Uy ban MTTQ\TN và các hi, doàn the huyn;
- Uy ban nhãn dan các xà.
Cuc thi trirc tuyn 'Tim hiuphdp 1uit v cái cdch thu tyc han/i chmnh"
trên dja bàn tinh Quãng Ngài duc to chüc vi mc dich tuyên truyên, phô biên
sau rng pháp 1u.t lien quan ye cai each thu tic hành chinh; thirc hin nhim vi
truyên thông ye câi each thu ti1c hành chInh näm 2022 trên dja bàn tinh Quàng
Ngãi. Thông qua Cuc thi, tuyên truyên sâu rng dumg lôi chü tnrong cüa Dàng,
chInh sách pháp lu.t cüa Nhà nuâc; dc bit là các van bàn cüa Dãng, ChInh phU,
Thu tuàng Chinh phü, B, ngành Trung uang và van bàn chi do, hung dn cüa
dja phuong ye cài each thu tiic hành chInh nhàm nâng cao nhn thüc cüa can b,
cOng chirc, viên chirc và nhân dan trên dja bàn tinh ye nghia, miic tiêu và tam
quan tr9ng cüa cong tác câi each thu tic hành chinh; phát huy dan ehü, nhn biêt
quyên giám sat cüa ngui dan, doanh nghip dOi vâi hoat dngcài each thu tijc
hành ehInh cüa co quan, can b, cong chuc, viên chuc, gop phân nâng cao tinh
than trách nhim, trInh d chuyên môn, nghip vii, tInh chuyên nghip trong qua
trInh giãi quyêt cOng vic có lien quan den thu t11c hành chInh.
Thirc hin K hoach s 02/KH-BTC ngày 27/6/2022 cüa Ban t chiirc cuc
thi "TIm hiêu pháp lu.t ye cãi each thu tçic hành chInh" trên dja bàn tinh Quãng
Ngài, UBND huyn yêu câu các co quail, don vj dóng trên dja bàn huyn; Uy ban
MYTQVN và cáe hi, doàri the huyn; UBND các xâ quan tam phôi hçip to chuc
phat dng, tuyên truyên, phô biêri rng rãi ye cuc thi dê can b, cong chüc, vien
chuc, nguii lao th)ng trong co quan, don vj và Nhân dan trên dja bàn tIch circ
huing üng, tham gia.
1. Di tu'qng diy thi: Tat cã mci ngui dü 16 tuôi tr len dang sinh song,
cOng tác, lao dng và hçc tp trên dja bàn huyn.
2. Thô'i gian: Cuc thi s din ra trong vông 01 tháng (th 8h00 ngày
01/8/2022 dê'n 18h00 ngày 31/8/2022). Thii gian tong kêt Cuc thi: D? kiên ngày
15/9/2022.

3. HInh thuc t chñ'c: Cuc thi duçc t chi'rc b&ng bIrth th(rc trc nghim
trirc tuyen, thI sinh trã Rn 20 câu höi träc nghim ngâu nhiên ti dja chi
https ://timhieuphapluat. quangngai.gov.vn.
4. Ni dung thi: Theo K hoch s 02/KH-BTC ngày 27/6/2022 cüa Ban t
chirc cuc thi "TIm hiêu pháp 1u.t v cãi cách thu tic hành chInh" kern theo.
D nghj các cc quail, dan vj quan tam t chüc thirc hin./.
Nci nhmn:
- Nhix trên;
- SiTtrpháp;
- CT, các PCI UBND huyn;
- VP: CPVP;
-Lru:VT.
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