Tham d Hi thi gm tt c lãnh o ca các phòng chuyên môn, n v s nghip trc thuc UBND qun và
UBND 13 phng trên a bàn qun. Mi c quan, n v thành lp 01 i d thi, trong ó th trng c quan, n v là i
trng; tt c lãnh o cp phó các phòng, n v s nghip trc thuc UBND qun và các Phó Ch tch UBND phng
là thành viên.
Hi thi c t chc theo hình thc thi cá nhân tính im cho cá nhân và tp th theo 02 khi: Khi phòng
chuyên môn, n v s nghip trc thuc UBND qun và khi UBND các phng. Các thí sinh phi tham gia thi
03 phn: Phn thi ng dng công ngh thông tin trong iu hành vn bn (thc hin 03 quy trình: thc hin x lý bút
phê vn bn n; thc hin ký ban hành vn bn i bng ch ký s i (bao gm c vic chnh sa li vn bn); thc hin gi
email công v trên máy tính); phn thi vn th, lu tr và phn thi ci cách hành chính (02 phn thi này u thi
theo hình thc tr li câu hi trc nghim trên máy vi tính).
Sau các phn thi nghiêm túc, công bng và khách quan, Ban T chc ã trao gii thng cá nhân nh
sau: Gii Nht khi phng thuc v lãnh o UBND phng Hòa Cng Nam, Gii Nhì thuc v lãnh o UBND phng
Hi Châu I, Gii Ba thuc v lãnh o UBND phng Hòa Cng Bc. i vi khi phòng, ngành, các Gii Nht, Nhì,
Ba u thuc v các lãnh o Phòng Tài chính - K hoch qun.
V gii thng tp th: Gii Nht thuc v UBND phng Hi Châu I, Phòng Tài chính - K hoch, Gii Nhì thuc
v UBND phng Thch Thang, Phòng Lao ng - Thng binh và Xã hi qun, Gii Ba thuc v UBND phng
Hòa Thun Tây và Phòng Y t.
UBND qun Hi Châu là c quan u tiên trên a bàn thành ph à Nng t chc Hi thi lãnh o vi công tác
ci cách hành chính, vn th lu tr, công ngh thông tin. Hi thi là mt hình thc có ý ngha thit thc trong vic
tuyên truyn, ph bin, giúp lãnh o các c quan, n v nâng cao các k nng trong vic ng dng công ngh
thông tin xây dng chính quyn in t, ng thi nm vng hn các quy nh ca Nhà nc v công tác ci cách hành
chính, vn th, lu tr và ng dng công ngh thông tin, phc v cho vic iu hành, qun lý ti tng c quan, n v, a
phng./.
Vit Hà – Phòng Ni v

