
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM

Số:        /BHXH-TCCB
V/v hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến 

tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày       tháng  11  năm 2021

Kính gửi:
- Các phòng nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 1735/KH-SNV ngày 17/8/2021 của Sở Nội Vụ tỉnh 
Quảng Nam về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính 
(CCHC) năm 2021; Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh yêu cầu các phòng nghiệp vụ; 
BHXH các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức triển khai nội dung Kế hoạch số 1735/KH-SNV ngày 17/8/2021 
của Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Nam đến tất cả công chức, viên chức, người lao động 
tại đơn vị. Khuyến khích, tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động 
hưởng ứng và tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu CCHC năm 2021.

2. BHXH tỉnh phân công cho các phòng nghiệp vụ; BHXH các huyện, thị 
xã, thành phố thực hiện tham gia tối thiểu 01 bài dự thi/đơnvị (bài dự thi trắc 
nghiệm) và báo cáo danh sách công chức, viên chức, người lao động tham gia 
cuộc thi về BHXH tỉnh (qua Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 05/12/2021. Giao 
Phòng Tổ chức cán bộ làm đầu mối tổng hợp và báo cáo Giám đốc BHXH tỉnh 
tình hình công chức, viên chức, người lao động tham gia khi kết thúc cuộc thi.

3. Giao phòng Truyền thông và phát triển đối tượng thực hiện đăng tải 
thông tin tuyên truyền về cuộc thi và chủ động kết nối đường link, địa chỉ truy cập 
của phần mềm vào địa chỉ Trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh để công chức, 
viên chức, người lao động thuận lợi trong việc truy cập, dự thi.

Đây là tiêu đánh giá Chỉ số CCHC năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh đối 
với BHXH tỉnh. Đề nghị các phòng nghiệp vụ; BHXH các huyện, thị xã, thành 
phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Giám đốc, Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, TCCB.

Nguyễn Thanh Danh
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