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THỂ LỆ
Cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính” huyện Ba Bể năm 2022
Căn cứ Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 16/6/2022 của UBND huyện về tổ
chức cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính” huyện Ba Bể năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 1653/QĐ-BTC ngày 22/6/2022 của UBND huyện về
việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính” huyện Ba Bể
năm 2022.
Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi với các nội dung như sau:
I. TÊN GỌI, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI
1. Tên gọi: Cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính” huyện Ba Bể năm 2022.
2. Phạm vi: Cuộc thi được phát động, tổ chức trên địa bàn huyện Ba Bể.
3. Đối tượng tham gia
3.1. Đối tượng bắt buộc
Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
UBND các xã, thị trấn.
3.2. 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.
3.3. Đối tượng không được tham gia
Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi, Tổ xây dựng câu hỏi cuộc thi.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨCVÀ THỜI GIAN THI
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
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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 và cách thức thi
Thi trắc nghiệm trên giấy, cụ thể như sau:
2.1. Bộ câu hỏi và mẫu bài dự thi được ban hành kèm Thể lệ cuộc thi (trên
hồ sơ công việc và trên cổng thông tin điện tử của huyện). Người tham gia cuộc thi
in mẫu bài dự thi và làm bài thi.
2.2. Người tham gia cuộc thi điền thông tin cá nhân vào bài dự thi, gồm: Họ
và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Chức danh, chức vụ; Đơn vị công tác; Số
điện thoại liên hệ; Địa chỉ email (nếu có).
Mỗi người chỉ được làm 01 bài dự thi.
2.3. Sau khi điền xong thông tin cá nhân, người dự thi tiến hành làm bài thi
bằng cách khoanh tròn vào đáp án cho là đúng nhất theo bộ câu hỏi có sẵn. Bộ câu hỏi
gồm 80 câu (79 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi dự đoán số người tham gia cuộc
thi). Đối với câu hỏi trắc nghiệm, số lượng đáp án tùy từng câu hỏi, trong đó có 01
đáp án đúng.
2.4. Sau khi làm bài thi xong, người dự thi gửi bài thi của mình về Cơ quan
thường trực tổ chức cuộc thi (Phòng Nội vụ).
3. Thời gian thi
Cuộc thi diễn ra trong thời gian 30 ngày, kể từ 8h00’ ngày 29/8/2022 và kết
thúc lúc 16h00’ ngày 27/9/2022.Thời gian 30 ngày được tính cả các ngày nghỉ, lễ,
ngoài giờ hành chính.
III. CÁCH THỨC CHẤM ĐIỂM; CÔNG BỐ KẾT QUẢ CUỘC THI
1. Cách thức chấm điểm
Người dự thi trả lời câu hỏi bằng cách lựa chọn mỗi câu hỏi 01 đáp án đúng,
đáp án do Ban Tổ chức đưa ra. Mỗi câu trả lời đúng được chấm 1,25 điểm. Điểm
tối đa là 100 điểm.
2. Công bố kết quả Cuộc thi
Kết quả Cuộc thi được công bố vào tháng 10/2022. Danh sách người tham
gia cuộc thi đạt giải được Ban Tổ chức công khai bằng văn bản trên hồ sơ công
việc và trên Cổng thông tin điện tử huyện.
IV. TIÊU CHÍ; CƠ CẤU GIẢI; HÌNH THỨC GIẢI THƯỞNG; THỜI
GIAN TRAO GIẢI
1. Tiêu chí
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- Đúng đối tượng dự thi;
- Điền đầy đủ thông tin đăng ký dự thi;
- Làm đầy đủ bài thi.
2. Cơ cấu xếp giải
Trên cơ sở kết quả thi của người tham gia thi, Ban Tổ chức xếp điểm từ cao
xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo mục 3 phần này.
Trường hợp nhiều người dự thi có số điểm bằng nhau thì căn cứ vào kết quả
phần trả lời câu hỏi dự đoán số lượng người tham dự cuộc thi.
Trường hợp nhiều người tham gia dự thi có cùng kết quả trả lời dự đoán
đúng hoặc gần đúng nhất phần câu hỏi dự đoán số lượng người tham gia cuộc thi
thì Ban Tổ chức sẽ lựa chọn người có thời gian làm bài dự thi nhanh hơn và gửi bài
thi về Ban Tổ chức sớm nhất.
3. Giá trị giải thưởng
01 giải nhất: Trị giá 600.000 đồng (sáu trăm nghìn đồng);
02 giải nhì: Trị giá 400.000 đồng (bốn trăm nghìn đồng);
03 giải ba: Trị giá 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng);
05 giải khuyến khích: 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng).
4. Hình thức và giải thưởng; thời gian trao giải
- Ban Tổ chức cuộc thi trao giải thưởng cho các cá nhân đạt giải theo cơ cấu
và mức tiền thưởng tại mục 1, 2, 3 phần này. Việc xếp giải thưởng do Ban Tổ chức
cuộc thi quyết định trên cơ sở các tiêu chí, cơ cấu giải thưởng tại mục 1, 2, 3 phần
này. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.
- Thời gian trao giải: Dự kiến tháng 10 năm 2022.
V. KHÔNG CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
1. Ban Tổ chức sẽ loại bỏ và không công nhận kết quả thi đối với người
tham gia Cuộc thi trong các trường hợp sau:
- Người tham gia Cuộc thi có nhiều hơn 01 bài dự thi;
- Sử dụng thông tin của người khác để dự thi;
- Nhờ người khác thi hộ hoặc thi hộ người khác;
- Các trường hợp khác do Ban Tổ chức quyết định.
2. Giải quyết khiếu nại
Trường hợp có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, trong thời hạn 10 ngày kể
từ ngày Ban Tổ chức công bố kết quả Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản đến
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Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết khiếu nại (qua phòng Nội vụ - Cơ quan
thường trực của Cuộc thi). Sau thời hạn trên, Ban Tổ chức sẽ không xem xét giải
quyết.Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng và
có hiệu lực thi hành.
Trên đây là Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính” huyện Ba Bể
năm 2022. Quá trình diễn ra cuộc thi, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Ban Tổ
chức Cuộc thi (qua phòng Nội vụ - Cơ quan thường trực của Cuộc thi) để được
giải đáp, hỗ trợ về cách thức tham gia thi cụ thể./.
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;
- Lưu: VT, NV.
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