
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BA BỂ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:            /KH-UBND Ba Bể, ngày        tháng 6  năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính” huyện Ba Bể năm 2022 

 

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính Phủ về việc Ban 

hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 27/01/2022 của UBND huyện về triển 

khai công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Ba Bể; 

Căn cứ Kế hoạch số 112/KH-UBND, ngày 14/4/2022 của UBND huyện về 

khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2021, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo. 

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu cải 

cách hành chính” huyện Ba Bể năm 2022, nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tăng cường thông tin tuyên truyền về công tác cải cách hành chính; nâng cao 

nhận thức, hiểu biết của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị 

về cải cách hành chính. Qua đó, phát huy tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm; tạo 

động lực, sức mạnh, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện 

nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới. 

Thông qua cuộc thi nhằm khuyến khích các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đề 

xuất các sáng kiến, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất 

lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu 

Cuộc thi phải được triển khai, phát động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; đảm bảo tính khách 

quan, trung thực trong quá trình tổ chức Cuộc thi. 

Các bài dự thi phải tuân thủtheo quy định của Ban Tổ chức Cuộc thi; không 

sao chép, mang tính hình thức, qua loa; gửi đúng thời gian theo quy định. 

Công tác chấm thi phải được thực hiện nghiêm túc, chính xác, khách quan. 

II. TÊN GỌI CUỘC THI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

1. Tên gọi Cuộc thi 

Cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính” huyện Ba Bể năm 2022. 

2. Đối tượng dự thi 
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2.1. Đối tượng bắt buộc: Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan,đơn 

vị thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn. 

2.2. Đối tượng khuyến khích tham gia: Các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên 

địa bàn huyện. 

2.3. Đối tượng không được tham gia: Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi, các 

công chức liên quan đến soạn thảo,phê duyệt câu hỏi. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC CUỘC THI VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Nội dung thi 

Tìm hiều về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của UBND 

tỉnh, UBND huyện về cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030. 

Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách hành chính của 

huyện nói riêng, gồm: công tác chỉ đạo điều hành; công tác cải cách thể chế; công tác 

cải cách thủ tục hành chính; công tác cải cách tổ chức bộ máy; công tác cải cách chế 

độ công vụ; công tác cải cách tài chính công; công tác xây dựng và phát triển chính 

quyền số. 

2. Hình thức cuộc thi  

Thi trắc nghiệm trên giấy. 

Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo bộ câu hỏi được 

thiết kế sẵn và gửi bài thi về UBND huyện (qua phòng Nội vụ). 

Chi tiết về cách thức tham gia dự thi được thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ 

Cuộc thi.  

3. Thời gian thực hiện 

- Tháng 6 + 7: + Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi; 

+ Ban hành Thể lệ Cuộc thi; 

+ Tổ chức phát động Cuộc thi; 

- Tháng 8: Thời gian diễn ra Cuộc thi (thời gian cụ thể có thông báo sau); 

- Tháng 9: Công bố kết quả và trao giải. 

III. GIẢI THƯỞNG 

Ban Tổ chức sẽ trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến 

khích cho cá nhân đạt giải. Giá trị giải thưởng và các vấn đề liên quan được thực hiện 

theo quy định tại Thể lệ Cuộc thi. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn kinh phí tổ chức cuộc thi được chi từ ngân sách nhà nước chi phục vụ 

công tác cải cách hành chính của huyện năm 2022. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi  
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- Chủ trì, tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện Kế hoạch. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện ban hành 

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi; tổ xây dựng bộ câu hỏi - đáp án. 

- Tham mưu, trình Ban Tổ chức cuộc thi phê duyệt Thể lệ Cuộc thi. 

- Tổng hợp bộ câu hỏi - đáp án. 

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai cuộc thi. 

2. Các cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, 

Văn hóa - Thông tin, Kinh tế - Hạ tầng cử công chức tham gia tổ xây dựng bộ câu hỏi 

- đáp án. 

Dự kiến mỗi đơn vị soạn thảo, xây dựng 20 câu hỏi trắc nghiệm (có đáp án, 

đáp án phải nêu rõ căn cứ) liên quan đến kiến thức chung về lĩnh vực phụ trách gửi 

về cơ quan Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi (phòng Nội vụ) trước ngày 25/6/2022 

để hoàn thiện bộ đề thi. 

3. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

Đăng tải Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi và các văn bản liên quan trên Cổng thông 

tin điện tử huyện; đưa các tin, bài tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi đến toàn thể cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền 

thông 

Xây dựng các tin, bài tuyên truyền về Cuộc thi trên hệ thống thông tin truyền thanh. 

5. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Triển khai, tổ chức phát động cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức tại cơ quan, đơn vị; cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia cuộc thi đảm bảo 

đủ số lượng, chất lượng, hiệu quả. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính” huyện 

Ba Bể năm 2022. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc 

triển khai thực hiện.Trong quá trình tham gia cuộc thi, nếu có vướng mắc các cơ 

quan, đơn vị phản ánh về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) để xem xét giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
* Gửi bản điện tử: 

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- LĐVP; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm VH,TT&TT; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

* Gửi bản giấy: 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lưu Quốc Trung 
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