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KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải c ch h nh ch nh năm 2021
Tri n h i Quyết định số 4003/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 củ Ủy b n
nhân dân tỉnh về b n hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021;
văn bản số 4820/UBND-KSTTHC ngày 29/7/2021 củ Ủy b n nhân dân tỉnh
về điều chỉnh nhiệm vụ Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; S N i vụ
b n hành Kế hoạch tổ chức cu c thi trực tuyến tìm hi u cải cách hành chính
năm 2021 cụ th nh s u:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục

ch

- Cu c thi nhằm phổ biến sâu r ng những iến thức n i dung cơ bản thực
hiện Nghị quyết củ Chính phủ về Ch ơng trình tổng th cải cách hành chính
gi i đọ n 2021-2030; các văn bản củ B ngành Trung ơng và củ tỉnh về cải
cách hành chính;
- Thông qua Cu c thi nhằm huyến hích các đơn vị nghiên cứu đề xuất
sáng iến giải pháp cải tiến lề lối làm việc nâng c o hiệu quả hoạt đ ng và
chất l ợng phục vụ củ cơ qu n đơn vị đị ph ơng; đồng thời tạo điều iện
cho cán b công chức viên chức tiếp cận tìm hi u nâng c o hi u biết về chủ
tr ơng củ Đảng và chính sách pháp luật củ Nhà n ớc góp phần hoàn thành
tốt nhiệm vụ củ cơ qu n đơn vị đị ph ơng.
2. Y u cầu
- N i dung Cu c thi thiết thực đóng góp trực tiếp vào ết quả hiệu quả
cải cách hành chính gắn với đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính.
- Cu c thi đ ợc tổ chức với tinh thần nghiêm t c tiết iệm hiệu quả huy
đ ng đ ợc sự th m gi đông đảo củ đ i ngũ cán b công chức viên chức trên
đị bàn tỉnh.
II. Đ I TƢ NG, NỘI DUNG VÀ H NH TH C CUỘC THI
1. Đối tƣợng
Cán b công chức viên chức trong các cơ qu n đơn vị đị ph ơng đóng
trên đị bàn tỉnh Quảng N m b o gồm các cơ qu n Trung ơng đ ợc tổ chức
theo ngành dọc đóng trên đị bàn tỉnh).
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2. Thời gian v nội dung thi
a) Thời gi n: từ ngày 01/11/2021 đến ngày 30/11/2021.
b) N i dung thi: gồm 2 phần thi: Thi trắc nghiệm iến thức cải cách hành
chính và thi tự luận tìm iếm sáng iến cải cách hành chính.
- Phần thi trắc nghiệm iến thức cải cách hành chính: tìm hi u Chủ tr ơng
củ Đảng chính sách pháp luật củ nhà n ớc về cải cách hành chính; các văn
bản chỉ đạo củ Trung ơng và củ tỉnh Quảng N m liên qu n đến công tác cải
cách hành chính t o n m t
u t m ảo n
m).
- Thi tìm iếm sáng iến cải cách hành chính (theo hình thức bài viết bằng tiếng Việt có dấu): mô hình, sáng iến giải pháp đ ợc lự chọn đ dự thi
phải có tính mới thiết thực th hiện sự sáng tạo tìm tòi nghiên cứu củ cá
nhân cơ qu n đơn vị đị ph ơng hông trùng lắp ý t ng đối với các mô
hình, sáng iến giải pháp đã áp dụng trong tỉnh tính đến ngày 31/12/2020; có
th nhân r ng tri n h i áp dụng trong thực tiễn quản lý giải quyết công việc
thủ tục hành chính có hả năng tạo đ t phá cho công tác cải cách hành chính
củ tỉnh cơ qu n đơn vị đị ph ơng. Các sáng iến dự thi năm 2021 tập trung
vào m t số chủ đề chính s u đây:
+ Mô hình sáng iến gi p cải thiện môi tr ờng inh do nh thu h t đầu
t hỗ trợ nhà đầu t và do nh nghiệp tại tỉnh; cải thiện các Chỉ số đánh giá
đối với tỉnh: Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh PAR INDEX); Chỉ số năng
lực cạnh tr nh cấp tỉnh PCI); Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp
tỉnh PAPI); Chỉ số hài lòng củ ng ời dân tổ chức đối với sự phục vụ cơ qu n
hành chính nhà n ớc SIPAS).
+ Giải pháp nâng c o hiệu quả cải cách thủ tục hành chính thực hiện cơ
chế m t cử m t cử liên thông; cải cách tổ chức b máy hành chính nhà
n ớc ; cải cách chế đ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát tri n
chính quyền điện tử.
+ Sáng iến giải pháp thu thập hiệu quả ý iến ng ời dân do nh nghiệp
vào quá trình thực thi chính sách và cải cách hành chính.
+ Giải pháp nâng c o chất l ợng dịch vụ công trực tuyến mức đ 3 4.
+ Những giải pháp mô hình sáng iến góp phần đảm bảo hoạt đ ng
thông suốt hiệu quả củ cơ qu n hành chính nhà n ớc trong bối cảnh bị tác
đ ng củ dịch COVID-19.
3. Hình thức thi
- Đối với phần thi trắc nghiệm iến thức cải cách hành chính: ng ời dự thi
trả lời các các câu h i tại đị chỉ: http://duthicchc2021.quangnam.gov.vn.
ho c truy cập vào b nner củ H i thi tại Cổng thông tin cải cách hành chính
tỉnh website S N i vụ).
- Đối với phần thi tìm iếm sáng iến cải cách hành chính: N i dung sáng
iến (đánh máy không quá 04 tr ng giấy A4- fon chữ Times New Roman, cỡ
chữ 14 bằng tiếng Việt) n p trên Phần mềm dự thi tại đị chỉ:
http://duthicchc2021.quangnam.gov.vn. ho c n p trực tiếp về Phòng Cải cách
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hành chính S N i vụ, đị chỉ: số 268 Tr ng Nữ V ơng thành phố T m Kỳ
tỉnh Quảng N m S N i vụ sẽ có văn bản h ớng dẫn cụ th ).
Chi tiết về cách thức th m gi dự thi đ ợc thực hiện theo h ớng dẫn tại
Th lệ cu c thi.
III. TIẾN ĐỘ, THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Từ ngày 10/8/2021 ến ng y 30/9/2021
- Xây dựng dự thảo và b n hành Kế hoạch th lệ cu c thi.
- Thành lập B n Tổ chức cu c thi và Tổ gi p việc Tổ biên soạn Chấm
chọn n i dung ….)
- Xây dựng và thiết ế phần mềm dự thi.
- Xây dựng ngân hàng câu h i trắc nghiệm (dự iến 400 câu h i).
2. Từ ngày 01/10/2021 ến ng y 31/10/2021
- Phát đ ng cu c thi phổ biến r ng rãi Th lệ cu c thi trên các ph ơng
tiện thông tin đại ch ng đăng tải trên Cổng thông tin cải cách hành chính tỉnh
và website S N i vụ đ cán b công chức viên chức nắm rõ n i dung và
tri n h i thực hiện.
- Các cơ qu n đơn vị đị ph ơng phát đ ng cán b
chức th m gi cu c thi.

công chức viên

3. Từ ng y 01/11/2021 ến ng y 30/11/2021: Tri n h i tổ chức thi,
gồm:
) P ần t

trắ ng

m k ến t ứ

ả á

n

n

- Thời gi n bắt đầu: 7h30 ngày 01/11/2021
- Thời gi n ết th c: 17h00 ngày 20/11/2021.
b) P ần t

tự uận tìm ếm sáng ến ả á

n

n

- Thời gi n bắt đầu: 7h30 ngày 01/11/2021
- Thời gi n ết th c: 7h30 ngày 30/11/2021
4. Từ ng y 01/12/2021 ến ng y 30/12/2021: Tổ chức chấm thi công bố
ết quả tổng ết và tr o giải.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG, KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Cơ cấu giải thƣởng
a) Giải cá nhân:
- Phần thi iến thức: 01 giải nhất 02 giải nhì 02 giải ba 02 giải huyến
khích.
- Đối với phần thi tìm iếm sáng iến cải cách hành chính: 01 giải nhất
02 giải nhì 02 giải b 02 giải huyến hích.
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b) Giải tập th
- 01 giải nhất 02 giải nhì 02 giải b : Dành cho các cơ qu n đơn vị đị
ph ơng có tổng số ng ời th m dự cu c thi nhiều nhất và có số l ợng bài dự thi
tìm iếm sáng iến cải cách hành chính đạt tỷ lệ c o.
c) Giá trị từng giải th

ng đ ợc thực hiện theo quy định tại Th lệ cu c

thi.
2. Kinh ph thực hi n
Kinh phí thực hiện cu c thi đ ợc trích từ nguồn kinh phí cải cách hành
chính Ủy b n nhân dân tỉnh cấp cho S N i vụ năm 2021.
V. TỔ CH C THỰC HIỆN
1. Sở Nội vụ
- Chủ trì phối hợp với các S ngành xây dựng ngân hàng câu h i trắc
nghiệm. Tổng hợp thẩm định và biên tập b câu h i đáp án trình B n Tổ
chức tuy n chọn và phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm dự trù inh phí tổ chức Cu c thi.
- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh S Thông tin và Truyền thông và
đơn vị có liên qu n thành lập B n Tổ chức cu c thi.
- Xây dựng th lệ Cu c thi và tri n h i n i dung ế hoạch th lệ đến các
đơn vị th m gi .
- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thôngS Thông tin và Truyền thông nâng cấp phần mềm dự thi trực tuyến; xây dựng
chuyên mục và đăng tải các thông tin về cu c thi lên Cổng thông tin cải cách
hành chính tỉnh và website S N i vụ.
- Th m m u Chủ tịch UBND tỉnh t ng Bằng hen cho đơn vị đạt giải
nhất.
- Chủ trì nghiên cứu trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ hoàn thiện các mô
hình sáng iến giải pháp cải cách hành chính có giá trị ứng dụng thực tiễn c o
chỉ đạo biện pháp nhân r ng mô hình.
2. Sở Thông tin v Truyền thông
- Phối hợp với S N i vụ, các S ngành Ủy b n nhân dân các huyện thị
xã, thành phố và các đơn vị tổ chức tuyên truyền phát đ ng cu c thi;
- Chủ trì chỉ đạo đơn vị có liên qu n xây dựng và hoàn thiện phần mềm
dự thi thu thập thông tin t liệu; chịu trách nhiệm về quá trình hoạt đ ng đối
với phần mềm dự thi bảo đảm thông tin về ết quả cu c thi.
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3. C c Sở, Ban, ng nh, Ủy ban nhân dân c c huy n, thị xã, th nh
phố
Có trách nhiệm tri n h i n i dung Kế hoạch này và thông báo ịp thời
các quy định h ớng dẫn củ B n Tổ chức cu c thi đến toàn th cán b công
chức viên chức biết và th m gi ; thực hiện đăng tải thông tin tuyên truyền về
cu c thi và chủ đ ng ết nối đ ờng lin đị chỉ truy cập củ phần mềm vào
đị chỉ Tr ng thông tin điện tử củ đơn vị đị ph ơng đ cán b công chức
viên chức thuận lợi trong việc truy cập dự thi.
4. Đề nghị Công o n vi n chức tỉnh: Phối hợp tổ chức tuyên truyền
phổ biến cho đoàn viên công đoàn các đơn vị trực thu c tham gia tích cực cu c
thi tìm hi u iến thức và sáng iến trong cải cách hành chính năm 2021.
L u ý: Kết quả th m gi cu c thi là m t trong những tiêu chí đánh giá Chỉ
số cải cách hành chính năm 2021 đối với các cơ qu n đơn vị đị ph ơng.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức cu c thi trực tuyến tìm hi u cải cách hành
chính năm 2021; đề nghị các cơ qu n đơn vị đị ph ơng quan tâm, phối hợp
đ cu c thi đạt ết quả./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Các S b n ngành;
- UBND các huyện thị xã thành phố;
- Cơ qu n ngành dọc đóng trên đị bàn tỉnh;
- Công đoàn viên chức tỉnh;
- Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh;
- Thành viên BTC cu c thi;
- L u: VT CCHC.

GIÁM Đ C

Trần Thị Kim Hoa

