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THỂ LỆ  
Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến  

mức độ 3, mức độ 4” trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2021 

 

Căn cứ Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 25/9/2021 của UBND tỉnh Phú 
Yên về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4” trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2021;  

Căn cứ Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh 
Phú Yên về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền dịch 

vụ   công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4” trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2021; 

Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4” trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2021, ban hành Thể lệ 
Cuộc thi như sau:   

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

 - Đối tượng dự thi trắc nghiệm: cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả các cơ quan 
Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh); khuyến khích 

công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn tỉnh Phú 
Yên đủ 15 tuổi trở lên tham gia dự thi. 

 - Đối tượng dự thi tác phẩm video tuyên truyền: các sở, ban, ngành tỉnh; 
UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

 - Đối tượng không được tham gia Cuộc thi: thành viên Ban Tổ chức, Ban 
Giám khảo, Ban Biên soạn câu hỏi, Tổ Thư ký; công chức, viên chức, nhân viên 
phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm thi trắc nghiệm. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI 

1. Thi trắc nghiệm 

a. Nội dung thi 

 Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu một số nội dung cơ 

bản về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Phú Yên 
(https://dichvucong.phuyen.gov.vn), theo quy định tại các văn bản: 
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+ Văn bản của Trung ương:  

 Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành 

Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Nghị định số 
01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp; 
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Nghị định số 
45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi 

trường điện tử; Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ về 
quy định cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Nghị định số 

43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông 
tin và dịch vụ công trực tuyến; Nghị đinh số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và 
dịch vụ chứng thực chữ ký số. 

 Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ 
về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết TTHC; Thông tư 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang TTĐT hoặc cổng thông 
tin điện tử của cơ quan nhà nước; Thông tư 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 

của Bộ Tài chính về hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; Thông tư 
01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn 

đăng ký doanh nghiệp. 

 Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích 
hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021; Quyết định số 

20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh 
điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu của các bộ, 

ngành, địa phương; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030"; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử 
hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; 

Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 
quy định thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động 

bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

 Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam về ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, Bảo 
hiểm thất nghiệp; Công văn số 3717/BHXH-CNTT ngày 25/11/2020 của Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai ứng dụng VssID; Công văn số 
2582/LĐTBXH-VP ngày 06/8/2021 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội 

về việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử 
dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng DVC quốc gia. 
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 + Văn bản của tỉnh:  

 Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 01/02/2021 về thực hiện số hóa kết quả 

giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa 
phương trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 53/KH-UBND 
ngày 22/3/2021 về triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 

28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ 
tịch trực tuyến trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 

31/12/2020 về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát 
triển chính quyền số giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 

30/4/2021 về ban hành Danh mục dịch vụ công tích hợp trên Cổng dịch vụ công 
quốc gia để các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2021; Quyết 

định số 897/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh về ban hành danh mục 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các sở, ban, ngành, địa phương 

thực hiện trong năm 2021. 

  b. Cách thức tham gia dự thi: 

 - Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Cổng 
Dịch vụ công tỉnh Phú Yên. 

 - Người dự thi truy cập vào Cổng Dịch vụ công tỉnh Phú Yên (tên miền là 
https://dichvucong.phuyen.gov.vn) => vào mục Cuộc thi trực tuyến “Tuyên 
truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4” => làm theo hướng dẫn và 

gửi bài dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi. 

 - Thí sinh 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 câu hỏi) để thí sinh 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 05 (năm) điểm. Thời gian làm bài là 10 phút. 

 - Thí sinh được sử dụng 01 tài khoản để tham gia thi. 

 - Hệ thống cho phép thí sinh được thi thử trước khi bắt đầu làm bài thi 
chính thức nhưng không quá 01 lần. 
 c. Các bước làm bài thi: 

 - Bước 1: Truy cập vào Cổng Dịch vụ công tỉnh 

(https://dichvucong.phuyen.gov.vn), vào chuyên mục Cuộc thi trực tuyến 
“Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4”. 

 - Bước 2: Đăng ký tài khoản dự thi và điền các thông tin cá nhân theo yêu 

cầu. 

 - Bước 3: Sau khi đăng ký tài khoản dự thi thành công, thí sinh bấm vào 
nút “Làm bài thi” để bắt đầu làm bài thi. 

 - Bước 4: Sau khi trả lời các câu hỏi, để hoàn thành bài thi, thí sinh bấm 
vào nút “Kết thúc bài thi” để hoàn thành việc làm bài thi. Kết quả làm bài của 

thí sinh sẽ được chuyển về cơ sở dữ liệu của Hệ thống. 

 Trường hợp thí sinh không bấm nút "Kết thúc bài thi" thì khi hết thời 

gian làm bài thi, Hệ thống tự động lưu kết quả bài thi. 
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 Trường hợp hết thời gian làm bài thi, thí sinh chưa hoàn thành xong bài 
thi thì Hệ thống tự động dừng phần làm bài của thí sinh và lưu kết quả bài thi.  

 d. Thời gian tổ chức thi: 15 ngày, từ ngày 06/12/2021 đến hết ngày 

20/12/2021. 

 2. Thi tuyên truyền (Video) 

 a. Nội dung: Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện TTHC trực tuyến mức độ 3, 

mức độ  4 và giới thiệu hoạt động của Bộ phận Một cửa ở các cấp trên địa bàn tỉnh. 

 b. Cách thức tham gia dự thi:  

 - Mỗi sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan trung ương được tổ chức theo hệ 

thống ngành dọc tại tỉnh có tham gia tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh, có thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức 

độ 3, mức độ 4 xây dựng ít nhất 01 video tuyên truyền về hướng dẫn thực hiện 
hoàn chỉnh một thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan 

mình theo hình thức trực tuyến; Mỗi video hướng dẫn một thủ tục hành chính.  

 - Mỗi UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng ít nhất 01 video 

tuyên truyền về hướng dẫn thực hiện hoàn chỉnh một thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và ít nhất 01 video tuyên truyền về 

hướng dẫn thực hiện hoàn chỉnh một thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 
quyết của UBND cấp xã theo hình thức trực tuyến; Mỗi video hướng dẫn một thủ 
tục hành chính. 

 - Video có thời lượng không quá 05 phút, được lưu dưới dạng file: 
file*.mp4, .avi gửi về địa chỉ thư công vụ pcchc.snv@phuyen.gov.vn và liên hệ 

số điện thoại  02573.842.954 để hướng dẫn (nếu cần thiết). 

 c. Thời gian gửi Video dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi: từ ngày 22/11/2021 

đến hết ngày 22/12/2021. 

III. CÁCH TÍNH ĐIỂM 

1. Thi trắc nghiệm 

a. Thang điểm chấm bài thi: 100 điểm, trong đó: 

Thí sinh chọn 01 bộ đề gồm 20 câu hỏi để 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 

05 (năm) điểm.  

 b. Bài thi hợp lệ và bài thi không hợp lệ 

Bài thi hợp lệ là bài thi trả lời đầy đủ 20 câu hỏi trắc  nghiệm và kết thúc 
bài thi trong thời hạn quy định. 

Bài thi không hợp lệ là bài thi không trả lời đầy đủ 20 câu hỏi trắc nghiệm 
hoặc kết thúc bài thi quá thời hạn quy định. 

 c. Cách thức xét giải thi trắc nghiệm: 

Xét giải thưởng theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp (tương ứng theo số 
điểm của thí sinh). 

mailto:pcchc.snv@phuyen.gov.vn
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Trường hợp có nhiều thí sinh (2 thí sinh trở lên) có số điểm bằng nhau, thì 

xét thời gian hoàn thành bài thi ngắn hơn (Thời gian được tính bằng mili giây). 

Trường hợp có nhiều thí sinh (2 thí sinh trở lên) có cùng số điểm, thời 

gian hoàn thành như nhau thì Ban Tổ chức bổ sung 01 câu hỏi phụ về dự đoán 
số người trả lời đúng để quyết định. 

Các trường hợp khác (nếu có) do Ban Tổ chức quyết định. 

2. Thi tuyên truyền (Video) 

Tiêu chí 
Điểm tối 

đa 

Cách tính điểm 

Cấp tỉnh Cấp huyện 

Số lượng video 

dự thi 
20 

- 01 video: 10 điểm 

- Từ 2 video trở lên: 20 
điểm 

- 02 video: 10 điểm 

- Từ 3 video trở lên: 
20 điểm 

Nội dung Video  40 

- TTHC giới thiệu trong 

video là TTHC được 

cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4: 

10 điểm. 

- TTHC giới thiệu trong 

video là TTHC có phát 

sinh hồ sơ (trực tiếp và 

trực tuyến): 10 điểm. 

- Giới thiệu các dịch vụ 

tiện ích do Bộ phận Một 

cửa của cơ quan mình 

cung cấp: 20 điểm. 

- TTHC giới thiệu 

trong video là TTHC 

được cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 có phát 

sinh hồ sơ (trực tiếp 

và trực tuyến) thuộc 

thẩm quyền giải quyết 

UBND cấp huyện: 10 

điểm. 

- TTHC giới thiệu 

trong video là TTHC 

được cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 có phát 

sinh hồ sơ (trực tiếp 

và trực tuyến) thuộc 

thẩm quyền giải quyết 

UBND cấp xã: 10 

điểm. 

- Giới thiệu về bộ 

phận 1 của cấp huyện 

hoặc cấp xã: 20 điểm. 

Hình thức trình 

bày Video 
40 

- Thời gian: 10 điểm, trong đó 

   + Từ 05 phút trở xuống: 10 điểm 
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   + Trên 05 phút: 05 điểm 

- Chất lượng hình ảnh, âm thanh rõ ràng, sử 

dụng các hiệu ứng, kỹ xảo về hành ảnh, âm 

thanh tạo nên tính sống động của video dự 

thi,...: 30 điểm 

IV. GIẢI THƯỞNG 

Ban Tổ chức Cuộc thi tặng tiền thưởng và giấy chứng nhận cho các tập 

thể, cá nhân đạt giải trong Cuộc thi như sau: 

1. Giải chính 

1.1. 03 giải Nhất gồm:  

a) Hình thức thi trắc nghiệm 

- 01 giải Nhất cá nhân: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 2.000.000 đồng.  

b) Hình thức thi tuyên truyền 

- 01 giải Nhất cho tập thể Sở, Ban, ngành tỉnh: Giấy chứng nhận và tiền 

thưởng 3.000.000 đồng. 

- 01 giải Nhất cho tập thể UBND huyện, thị xã, thành phố: Giấy chứng 

nhận và tiền thưởng 4.000.000 đồng. 

1.2. 03 giải Nhì gồm:  

a) Hình thức thi trắc nghiệm 

- 01 giải Nhì cá nhân: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1.500.000 đồng.  

b) Hình thức thi tuyên truyền 

- 01 giải Nhì cho tập thể Sở, Ban, ngành tỉnh: Giấy chứng nhận và tiền 

thưởng 2.000.000 đồng. 

- 01 giải Nhì cho tập thể UBND huyện, thị xã, thành phố: Giấy chứng 
nhận và tiền thưởng 3.000.000 đồng. 

1.3. 03 giải Ba gồm: 

a) Hình thức thi trắc nghiệm 

- 01 giải Ba cá nhân: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1.000.000 đồng.  

b) Hình thức thi tuyên truyền 

- 01 giải Ba cho tập thể Sở, Ban, ngành tỉnh: Giấy chứng nhận và tiền 
thưởng 1.500.000 đồng. 

- 01 giải Ba cho tập thể UBND huyện, thị xã, thành phố: Giấy chứng nhận 
và tiền thưởng 2.000.000 đồng. 

1.4. 10 giải Khuyến khích: 

a) Hình thức thi trắc nghiệm 

- 05 giải cá nhân: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 500.000 đồng. 
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b) Hình thức thi tuyên truyền 

- 05 giải tập thể: Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1.000.000 đồng. 

2. Giải phụ (02 giải) 

- 01 giải cho cơ quan, địa phương có điểm trung bình các bài thi trắc 
nghiệm cao nhất: 400.000 đồng. Trường hợp nhiều cơ quan, địa phương có điểm 

trung bình các bài thi trắc nghiệm ngang nhau sẽ xét chọn cơ quan, địa phương 
có tỷ lệ CBCCVC và người lao động tham gia cao hơn. 

- 01 giải cho cơ quan, địa phương có điểm trung bình các bài thi video cao 
nhất: 400.000 đồng. Trường hợp nhiều cơ quan, địa phương có số điểm trung 

bình các video tham gia dự thi ngang nhau sẽ xét chọn cơ quan, địa phương có 
số lượng video dự thi nhiều hơn. 

V. KINH PHÍ 

 Kinh phí tổ chức Cuộc thi được đảm bảo từ nguồn kinh phí đảm bảo cho 

công tác cải cách hành chính. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm lập dự toán kinh phí tổ 
chức Cuộc thi, sử dụng, thanh, quyết toán kinh phí Cuộc thi theo đúng quy định 

của pháp luật.  

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có 
liên quan, triển khai thực hiện các nội dung để tổ chức Cuộc thi theo đúng quy 
định. Báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi cho UBND tỉnh. 

 2. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ xây 
dựng chuyên mục và phần mềm thi trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh; 

Đề nghị các cơ quan báo chí địa phương, hệ thống truyền thanh, truyền thanh - 
truyền hình các huyện, thị xã, thành phố phối hợp phổ biến, tuyên truyền rộng 

rãi về Cuộc thi. 

3. Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra, rà soát các 

nội dung chuẩn bị cần thiết cho Cuộc thi; Đăng tải tuyên truyền thể lệ Cuộc thi 
lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Yên, Cổng thông tin 
điện tử của tỉnh: Bố trí thời lượng, xây dựng phóng sự, tin, bài tuyên truyền về 

các nội dung, ý nghĩa, thể lệ, giải thưởng của Cuộc thi tới đông đảo cán bộ, công 
chức, viên chức và nhân dân để Cuộc thi tạo sự lan tỏa và thành công. 

5. Các sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan trung ương được tổ chức theo 

hệ thống ngành dọc tại tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thực hiện 
thông báo, tuyên truyền rộng rãi đến công chức, viên chức, người lao động, học 

sinh, sinh viên của địa phương mình để tích cực tham gia Cuộc thi; tạo điều kiện 
thuận lợi, đảm bảo tối thiểu 90% công chức, viên chức và nhân viên tham gia 

dự thi phần trắc nghiệm (trừ đối tượng không tham gia Cuộc thi theo Quy định 
tại mục I. Thể lệ này). Việc tham gia Cuộc thi là một trong những tiêu chí để 

xem xét, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2021.  
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6. Giải quyết khiếu nại liên quan đến cuộc thi: 

Ban Tổ chức Cuộc thi tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại có liên quan 

đến kết quả thi trong vòng 15 ngày, kể từ ngày công bố kết quả Cuộc thi. 

Quyết định của Ban Tổ chức Cuộc thi về giải quyết các khiếu nại có liên 
quan đến kết quả thi là kết quả giải quyết cuối cùng. 

Thể lệ Cuộc thi được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Trang 
thông tin điện tử của Sở Nội vụ và gửi đến các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan 

ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành 
phố. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Biên soạn câu hỏi, Tổ Thư ký, Tổ Giúp 

việc và các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia Cuộc thi thực hiện theo đúng 
Thể lệ này. Thể lệ Cuộc thi có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Cuộc 

thi kết thúc. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung chưa hợp lý hoặc vướng mắc  

(nếu có) các tổ chức, cá nhân phản ánh về Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Sở Nội vụ, 
số điện thoại: 02573.842954) để xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thành viên BTC, BGK Cuộc thi;  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các hội; 
- Các ban đảng thuộc Tỉnh uỷ; 

- Các cơ quan TW ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn; 
- Liên đoàn lao động tỉnh; 

- Các Trường ĐH, CĐ, TC trên địa bàn tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Phú Yên; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, BTCCTCCHC. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Trương Ngọc Tuấn 
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