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Kính gửi:  Cán bộ, công chức và người lao động thuộc Ban 

 

Thực hiện công văn số 7353/CV-BTC ngày 09/12/2020 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”.  

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn phát động Cuộc thi “Tìm hiểu cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2020” 

đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động tích cực hưởng ứng và đảm bảo 

100% cán bộ công chức và người lao động tham gia.  

Kết thúc thời gian thi trực tuyến cán bộ, công chức, người lao động cơ quan 

thông báo số lượng bài, kết quả về Thanh tra và Văn phòng để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh theo quy định. 

Thanh tra và Văn phòng đăng tải văn bản phát động và các tài liệu liên quan 

Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử của Ban. 

Với nội dung trên, đề nghị các Phòng nghiêm túc thực hiện. Kết quả tham gia 

Cuộc thi là một trong những tiêu chí để đánh giá, xem xét thi đua, khen thưởng cuối 

năm của công chức và người lao động cơ quan Ban Dân tộc tỉnh./. 

(Kèm theo Công văn số 6782/CV-BTC ngày 13/11/2020) 
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