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V/v tích cực tham gia cuộc thi tìm
hiểu Cải cách hành chính năm
2021.

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện;
- Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
UBND huyện đã ban hành Công văn số 6018/UBND-NV ngày 25/10/2021 về
việc hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính năm 2021. Đây là một trong
những nội dung quan trọng quyết định chỉ số cải cách hành chính của huyện và của
các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhằm đảm bảo tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức
và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia cuộc thi đạt yêu
cầu. UBND huyện Đại Lộc đề nghị các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện, các cơ
quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm
triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện
tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc thi (đảm bảo số lượng cán bộ, công chức, viên
chức và người lao động tham dự đạt tỷ lệ 80% 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). Nội
dung này là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác cải
cách hành chính năm 2021 của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và của huyện.
a) Đường link tham gia Cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021:
https://duthicchc2021.quangnam.gov.vn/
b) Đường link Hướng dẫn tạo tài khoản và đăng nhập tham gia thi:
https://duthicchc2021.quangnam.gov.vn/huongdan.aspx
c) Thời gian thi: Bắt đầu từ ngày 01/11/2021 - 30/11/2021, cụ thể như sau:
* Phần thi trắc nghiệm kiến thức cải cách hành chính
- Thời gian bắt đầu: 7h30 ngày 01/11/2021.
- Thời gian kết thúc: 17h00 ngày 20/11/2021.
* Phần thi tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính
- Thời gian bắt đầu: 7h30 ngày 01/11/2021.
- Thời gian kết thúc: 7h30 ngày 30/11/2021.
d) Hình thức thi
* Đối với phần thi trắc nghiệm kiến thức cải cách hành chính:
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http://duthicchc2021.quangnam.gov.vn để tham gia cuộc thi. 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.
* 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).
d) 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.
e) 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.
- 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.
2. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện, các cơ quan ngành dọc
đóng trên địa bàn huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 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. Nội dung này là một trong những
tiêu chí đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Cập nhật kịp thời, đăng tải lại các thông tin, hướng dẫn liên quan về cuộc thi
từ Cổng thông tin cải cách hành chính của tỉnh đến Cổng (trang) thông tin điện tử
của cơ quan, đơn vị, địa phương.
3. 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.
4. Văn phòng HĐND&UBND huyện có trách nhiệm tạo banner của "Cuộc thi
Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021" trên cổng thông tin điện tử của huyện liên
kết với đường link tham gia Cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021:

https://duthicchc2021.quangnam.gov.vn/ của tỉnh để đông đảo cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động được biết và tham gia.
5. Giao Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện
thực hiện tuyên truyền, đưa tin các nội dung của cuộc thi đến đông đảo cán bộ, công
chức, viên chức trên địa bàn huyện.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nội vụ (b/c);
- Lưu VT, NV.
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