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                           Kính gửi:
- Phòng, ban ngành, hội đoàn thể huyện;
- Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện;
- Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Căn cứ Thể lệ cuộc thi số 2190/TL-BTC ngày 11/10/2021 của Ban Tổ chức 
cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam; Công văn số 2210/SNV-
CCHC ngày 13/10/2021 của Sở Nội vụ tỉnh về việc hưởng ứng và phát động cuộc 
thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021;

Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các Phòng, ban ngành, hội đoàn thể 
huyện, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân 
các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CUỘC THI
1. Đối tượng
- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, 

địa phương đóng trên địa bàn huyện (bao gồm các cơ quan Trung ương được tổ 
chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn huyện).

- Đảm bảo số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham dự 
đạt tỷ lệ 70% trở lên so với tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động hiện có tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Nội dung thi
Thi trắc nghiệm kiến thức cải cách hành chính và thi tìm kiếm sáng kiến cải 

cách hành chính. 
a) Thi trắc nghiệm kiến thức cải cách hành chính: tìm hiểu chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về cải cách hành chính; các văn bản chỉ 
đạo của Trung ương và của tỉnh Quảng Nam liên quan đến công tác cải cách hành 
chính (theo Danh mục tài liệu đăng tài đính kèm).

b) Thi tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính (theo hình thức bài viết - bằng 
tiếng Việt có dấu): mô hình, sáng kiến, giải pháp được lựa chọn để dự thi phải có 
tính mới, thiết thực, thể hiện sự sáng tạo, tìm tòi, nghiên cứu của cá nhân, cơ quan, 
đơn vị, địa phương, không trùng lắp ý tưởng đối với các mô hình, sáng kiến, giải 
pháp đã áp dụng trong tỉnh tính đến ngày 31/12/2020; có thể nhân rộng triển khai 
áp dụng trong thực tiễn quản lý, giải quyết công việc, thủ tục hành chính, có khả 
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năng tạo đột phá cho công tác cải cách hành chính của tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa 
phương. Các sáng kiến dự thi năm 2021 tập trung vào một số chủ đề chính sau đây:

 - Mô hình, sáng kiến giúp cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, hỗ 
trợ nhà đầu tư và doanh 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 tranh cấp 
tỉnh (PCI); Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số 
hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước 
(SIPAS).

 - Giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ; cải 
cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền 
điện tử. 

 - Sáng kiến, giải pháp thu thập hiệu quả ý kiến người dân, doanh nghiệp vào 
quá trình thực thi chính sách và cải cách hành chính.

 - Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.
 - Những giải pháp, mô hình, sáng kiến góp phần đảm bảo hoạt động thông 

suốt, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước trong bối cảnh bị tác động của 
dịch COVID-19.

3. Hình thức thi
a) Đối với phần thi trắc nghiệm kiến thức cải cách hành chính: 
- Người dự thi truy cập trực tiếp vào địa chỉ 

http://duthicchc2021.quangnam.gov.vn để tham gia cuộc thi (hoặc truy cập Cổng 
thông tin điện tử huyện http://bactramy.quangnam.gov.vn  vào banner của "Cuộc 
thi Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021"). Người tham gia dự thi trả lời các 
câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính trong phần mềm bộ ngân hàng câu 
hỏi được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó). Phần mềm sẽ chấm điểm tự 
động, kết quả được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi gồm: 
Tổng điểm thi trắc nghiệm và thời gian hoàn thành phần thi.

- Số lượng câu hỏi trong mỗi đề thi trắc nghiệm là 40 câu và thời gian làm bài 
là 30 phút ở phần thi trắc nghiệm kiến thức cải cách hành chính. 

b) Đối với phần thi tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính: 
- Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia 01 bài viết sáng kiến để dự thi.
- Nội dung yêu cầu phần thi tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính: theo 

hình thức bài viết, bằng tiếng Việt, đánh máy vi tính không quá 04 trang giấy A4, 
cỡ chữ 14 - fon chữ Times New Roman và nộp trực tiếp về Phòng Nội vụ huyện 
trước ngày 20/11/2021 (Nội dung bài viết theo mẫu hướng dẫn đính kèm).

II. THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Thời gian thi: Bắt đầu từ ngày 01/11/2021 - 30/11/2021, cụ thể như sau:

http://duthicchc2021.quangnam.gov.vn/
http://bactramy.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=609
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- Thời gian bắt đầu: 7h30 ngày 01/11/2021.
- Thời gian kết thúc: 17h00 ngày 20/11/2021. 
2. Thời gian tổ chức chấm thi, công bố kết quả, tổng kết và trao giải: Từ 

ngày 01/12/2021 đến ngày 30/12/2021 (Ban Tổ chức sẽ có thông báo cụ thể về 
thời gian tổng kết và trao giải).

III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI, THANG ĐIỂM, TIÊU CHÍ ĐỂ TRAO 
GIẢI, CƠ CẤU VÀ GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

1. Yêu cầu về bài dự thi
Bài dự thi hợp lệ là bài thi bảo đảm về nội dung, đúng đối tượng dự thi, bảo đảm 

đầy đủ thông tin, gửi bài theo quy định và không gian lận trong quá trình làm bài.
2. Thang điểm
- Thang điểm tối đa: 100 điểm đối với phần thi trắc nghiệm kiến thức cải cách 

hành chính và 100 điểm đối với phần thi tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính, 
cụ thể như sau:

+ Điểm phần thi trắc nghiệm: 2,5 điểm/1câu.
+ Điểm phần thi tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính: 100 điểm (theo 

thang điểm đáp án quy định).
3. Tiêu chí trao giải
- Đối với phần thi trắc nghiệm: Người dự thi trả lời đúng 40 câu hỏi trắc 

nghiệm và có thời gian trả lời ngắn nhất. Trong trường hợp số người dự thi (từ 2 
người trở lên) cùng có kết quả điểm bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời 
gian làm bài phần thi trắc nghiệm để trao thưởng cho người có thời gian làm bài 
ngắn nhất so với thời gian quy định (theo thứ tự của cơ cấu giải thưởng).

- Đối với phần thi tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính: Thứ tự ưu tiên để 
trao giải lần lượt là: Điểm số từ cao xuống thấp cho đến hết số lượng giải thưởng.

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày Ban Tổ chức công bố kết quả cuộc thi, 
người dự thi có quyền khiếu nại về kết quả thi. Sau thời hạn trên, Ban Tổ chức 
cuộc thi sẽ không giải quyết.

4. Cơ cấu giải thưởng 
- Phần thi trắc nghiệm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 02 giải ba, 02 giải khuyến 

khích.
- Đối với phần thi tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính: 01 giải nhất, 02 

giải nhì, 02 giải ba, 02 giải khuyến khích.
5. Giá trị giải thưởng
* Giải thưởng cho phần thi trắc nghiệm kiến thức cải cách hành chính
- 01 giải nhất trị giá 2.000.000 đồng 
- 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng.
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- 02 giải ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng. 
- 02 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.
* Giải thưởng cho phần thi tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính (Khối 

cấp huyện)
- 01 giải nhất trị giá 4.000.000 đồng. 
- 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
- 02 giải ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.
- 02 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.
IV. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của người tham gia dự thi
- Người dự thi hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo 

hướng dẫn kỹ thuật của hệ thống phần mềm thi trực tuyến trước khi thực hiện bài 
thi và chỉ được tham gia dự thi 01 lần. 

- Không thi hộ hoặc tổ chức nhiều người cùng kết hợp để làm một bài thi và 
các hình thức gian lận khác.

2. Phòng Nội vụ huyện
- Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai 

thực hiện việc hưởng cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021.
- Tổng hợp, tham mưu UBND huyện lấy kết quả triển khai thực hiện của cơ 

quan, đơn vị, địa phương để làm tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác cải 
cách hành chính năm 2021 của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyền truyền, phổ biến, quán 
triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi 
quản lý tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi./.

Nơi nhận:                                                                    
- Như trên;
- Sở Nội vụ tỉnh;
- CT, các PCT UBND huyện (b/c);
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 #ChuKyLanhDao
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