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Số:296 /LĐLĐ
V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến
“Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường
đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang” năm 2021

Kính gửi: Các công đoàn cơ sở trực thuộc
Ngày 08/10/2021, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 5254/KHUBND về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi
trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang” năm 2021 và Quyết định số
2039/QĐ-UBND về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi;
Thực hiện Công văn số 1801/LĐLĐ-TG&NC ngày 13/10/2021 của Ban
Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc tuyên truyền về Cuộc thi trực tuyến
“Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh
Bắc Giang” năm 2021;
Để cuộc thi được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thu hút đông đảo cán bộ,
đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia; Ban Thường vụ Liên đoàn
Lao động thành phố triển khai tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi như sau:
1. Yêu cầu các công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị,
lãnh đạo doanh nghiệp tuyên truyền, phổ biến và vận động 100% cán bộ, đoàn viên,
công chức, viên chức, người lao động đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.
1.1. Tên Cuộc thi: “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư,
kinh doanh của tỉnh Bắc Giang” năm 2021
1.2. Đối tượng dự thi
- Đối tượng bắt buộc: Là toàn thể cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức
và người lao động đang sinh hoạt tại các công đoàn cơ sở khối cơ quan hành chính,
đơn vị sự nghiệp, cơ quan UBND các phường, xã, các trường mầm non, tiểu học,
trung học cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố.
- Đối tượng khuyến khích: Người lao động đang sinh hoạt tại các công đoàn
cơ sở khối doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Bắc Giang.
1.3. Nội dung thi
- Hiểu biết về Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020
của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Chỉ số đánh giá năng
lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thành phố (DDCI) của tỉnh Bắc Giang,
năm 2020.
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- Nắm bắt về kết quả xếp hạng Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020
của tỉnh Bắc Giang và Kết quả xếp hạng Năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành
và huyện, thành phố (DDCI) năm 2020.
- Đề xuất sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh
Bắc Giang trong năm tới và các năm tiếp theo.
1.4. Hình thức và thời gian
Hình thức: Thi trắc nghiệm trên platform khảo sát trực tuyến có liên kết với
Webstie http://ipcbacgiang.com.
Thời gian: trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ 7h30’ ngày 25/10/2021 và kết thúc
lúc 16h30’ ngày 25/11/2021.
1.5. Cách thức tham gia dự thi
Người dự thi đăng nhập vào hệ thống phần mềm để dự thi, hệ thống sẽ lựa
chọn ngẫu nhiên một bộ đề gồm 20 câu hỏi (trong Bộ đề câu hỏi) để người dự thi
trả lời; mỗi câu hỏi sẽ có 04 đáp án, trong đó có 01 đáp án đúng; mỗi câu hỏi trả lời
đúng tương đương với 01 (một) điểm.
Người dự thi được tham gia thi nhiều lần, không giới hạn số lần dự thi.
Hệ thống sẽ lựa chọn 01 bài dự thi có kết quả tốt nhất trong số các bài thi.
Các bước làm bài thi:
Bước 1: Người dự thi truy cập vào Webstie http://ipcbacgiang.com; vào mục
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư,
kinh doanh của tỉnh Bắc Giang”.
Bước 2: Sau khi khai báo thông tin cá nhân, người dự thi bấm vào nút
“Bắt đầu” để bắt đầu làm bài thi.
Bước 3: Sau khi trả lời các câu hỏi, để hoàn thành bài thi, người dự thi bấm
vào nút “Submit/Gửi" để hoàn thành việc làm bài thi. Kết quả bài thi sẽ được
chuyển về cơ sở dữ liệu của Hệ thống.
Bài dự thi được tính điểm là bài dự thi đã hoàn thành tất cả các câu hỏi và
gửi về hệ thống trước thời hạn kết thúc cuộc thi.
1.6. Giải thưởng cuộc thi: Các cá nhân đạt giải cuộc thi được nhận Giấy
chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi và tiền thưởng, cụ thể:
* Giải thưởng cá nhân (có 19 giải), bao gồm:
- 01 giải nhất, trị giá:

2.500.000 đồng.

- 03 giải nhì, mỗi giải trị giá:

2.000.000 đồng.

- 05 giải ba, mỗi giải trị giá:

1.500.000 đồng.

- 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá:

1.000.000 đồng.
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* Giải thưởng cho cá nhân có sáng kiến hay (Tính mới; tính hiệu quả; tính
khoa học; tính ứng dụng thực tiễn…) về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh
(có 03 giải), gồm:
- 01 giải nhất, trị giá:
2.500.000 đồng.
- 01 giải nhì, trị giá:
2.000.000 đồng.
- 01 giải ba, trị giá:
1.500.000 đồng.
2. Các công đoàn cơ sở đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, thường
xuyên nhắc nhở đoàn viên tham gia cuộc thi thông qua các nhóm zalo, facebook
hoặc bố trí thời gian phù hợp để đoàn viên cùng tham gia tại cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp. Đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả tham gia Cuộc thi của đơn vị
mình về Liên đoàn Lao động thành phố theo quy định.
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố yêu cầu các công đoàn cơ sở
nghiêm túc triển khai thực hiện. Mọi thông tin liên hệ số điện thoại 02043.854.591
để được hướng dẫn, giải đáp./.
Nơi nhận:
- Thường trực LĐLĐ tỉnh (báo cáo);
- Thường trực Thành ủy (báo cáo);
- UBND thành phố (để biết);
- Như kính gửi;
- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

Liên đoàn Lao động thành phố
19/10/2021 09:02:01

Ngô Đức Trung
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