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UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

Số: 0   4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                       Phủ Lý, ngày 11 tháng 7 năm 2022

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác Cải cách hành chính

thành phố Phủ Lý năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân

thành phố về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022; Ủy ban nhân dân thành phố

Phủ Lý xây dựng kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác Cải cách

hành chính trên địa bàn thành phố Phủ Lý năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua cuộc thi tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức,

viên chức, người lao động, học sinh và Nhân dân về công cuộc cải cách hành chính

của thành phố; tạo điều kiện tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương và chính

sách, pháp luật Nhà nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị,

địa phương.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ,

công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính (CCHC); đây là nhiệm vụ

đột phá nhằm tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính

quyền các cấp; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tạo thuận lợi cho

nhân dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các lĩnh vực của đời sống, góp phần

vào tiến trình phát triển và hội nhập.

- Giúp cán bộ, công chức, viên chức nắm vững mục tiêu, nội dung, các

nhiệm vụ CCHC, nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;

đồng thời nâng cao nhận thức trong cộng đồng doanh nghiệp, trong nhân dân để

cùng chung tay xây dựng nền hành chính minh bạch, công khai, hiện đại trên địa

bàn thành phố.

- Tuyên truyền về hiệu quả, phương thức hoạt động, giải quyết các thủ tục

hành chính (TTHC) ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và các phường,

xã; các nội dung về công khai, minh bạch; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các dịch

vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để người dân và doanh nghiệp biết, tiếp cận, sử

dụng. Đẩy mạnh tuyên truyền dịch vụ bưu chính công ích và đánh giá mức độ hài

lòng người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước.

2. Yêu cầu

Cuộc thi phải đảm bảo tính rộng khắp, tạo sức lan tỏa, hấp dẫn, hiệu quả và

phù hợp với các đối tượng, đảm bảo đúng thời gian và kế hoạch đề ra.
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II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI  

1. Đối tượng dự thi  

Tập thể, cá nhân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội 

viên, học sinh, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.  

2. Thời gian thi  

Cuộc thi diễn ra trong 04 tuần, dự kiến bắt đầu từ ngày 01/8/2022, kết thúc 

vào ngày 28/8/2022.  

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC CUỘC THI  

1. Nội dung dự thi  

Nội dung thi gồm có 02 phần: 

 a) Phần 1 (phần thi bắt buộc):  

Thi trắc nghiệm trên Internet theo Bộ câu hỏi của Ban Tổ chức về tìm hiểu 

chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC, các văn bản 

của Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh và thành phố liên quan đến công tác CCHC. 

Trong đó, nội dung thi tập trung vào các văn bản sau đây:  

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương 

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

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;  

- Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ 

về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính. 

 - Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương.  

- Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của 3 Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  

- Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính.  

- Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2021-2030.  
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- Nghị quyết số17-NQ/TU, ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải 

cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng 

chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán 

bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng 

cường  kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2021 -2025. 

- Kế hoạch số 3705/KH-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh Hà Nam 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030 tỉnh Hà Nam. 

- Kế hoạch số 2575/KH-UBND ngày 29/9/2021 UBND tỉnh Hà Nam Kế 

hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

- Kế hoạch số 3453/KH-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về việc thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2022. 

- Kế hoạch số 700/KH-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh kế hoạch đẩy 

mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

- Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND thành phố Phủ 

Lý thực hiện Kế hoạch số 1013/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg 

ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới 

việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính trên địa bàn thành phố Phủ Lý.  

- Các văn bản liên quan của Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh và thành phố về 

công tác cải cách hành chính 

b) Phần 2 (phần thi khuyến khích):  

Thi đề xuất giải pháp mới, sáng kiến về cải cách hành chính  

- Yêu cầu mô hình, giải pháp, sáng kiến được đề xuất dự thi phải có tính 

mới, thiết thực, thể hiện sự sáng tạo, tìm tòi, nghiên cứu của cá nhân, không trùng 

lắp ý tưởng đối với các mô hình, sáng kiến, giải pháp đã áp dụng tại địa phương và 

trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 31/12/2021; có thể nhân rộng triển khai áp dụng 

trong thực tiễn quản lý, giải quyết công việc, có khả năng tạo đột phá cho công tác 

CCHC của tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị, địa phương.  

- Các sáng kiến dự thi tập trung vào một số chủ đề chính sau đây:  

+ Mô hình, sáng kiến giúp cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận 

lợi cho người dân và doanh nghiệp; 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 (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 của cơ quan hành chính nhà 

nước (SIPAS).  
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+ 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

số.

+ Giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp và giải quyết dịch vụ công trực

tuyến mức độ 3, 4.

+ Giải pháp chuyển đổi số trong công tác cải cách hành chính.

+ 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.

2. Hình thức dự thi

a) Thi trắc nghiệm trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố Phủ Lý.

-  Phần thi trắc nghiệm online (phần thi bắt buộc đối với cá nhân), số lượng

10 câu, thời gian 10 phút. Bài thi trắc nghiệm được liên kết trên Chuyên trang cải

cách hành chính của Thành phố: https://www.caicachhanhchinhpl.vn

- Bài thi trắc nghiệm (10 câu hỏi), dự đoán tổng số người trả lời đúng phần

trắc nghiệm được chấm và công bố kết quả hàng tuần.

b) Phần thi sáng kiến của tập thể:

- Đại diện cho đơn vị tham gia gửi bài viết về sáng kiến mới nhằm nâng cao

hiệu quả công tác cải cách hành chính (không giới hạn số lượng sáng kiến); nội

dung sáng kiến không trùng lắp ý tưởng đối với các mô hình, sáng kiến, giải pháp

đã áp dụng trong tỉnh tính đến ngày 31/12/2021 và gửi về phòng Nội vụ qua địa chỉ

gmail: Noivuphuly2009@gmail.com

- Bài thi đề xuất giải pháp mới, sáng kiến về CCHC được chấm và công bố

kết quả cuối kỳ thi.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ TRAO GIẢI

1. Giải thưởng tuần (phần thi trắc nghiệm): Mỗi tuần có 03 giải thưởng:

- 01 giải Nhất, trị giá 2.000.000 đồng.

- 01 giải Nhì, trị giá 1.500.000 đồng.

- 01 giải Ba, trị giá 1.000.000 đồng.

2. Giải thưởng sáng kiến: Gồm có 09 giải thưởng:

- 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng.

- 02 giải nhì: trị giá 1.500.000 đồng/giải.

- 03 giải ba: trị giá 1.000.000 đồng/giải.

- 03 giải khuyến khích: trị giá 500.000 đồng/giải.

3. Giải thưởng tập thể: Tối đa 05 giải thưởng, mỗi giải 1.000.000 đồng.

https://www.caicachhanhchinhpl.vn/
mailto:Noivuphuly2009@gmail.com
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4. Tổ chức, cá nhân đạt Giải thưởng được nhận Giấy khen và tiền thưởng

của Ban Tổ chức Hội thi.

5. Trao giải

Ban Tổ chức trao giải thưởng tuần (phần thi trắc nghiệm) cho các cá nhân và

các giải thưởng sáng kiến, giải thưởng tập thể tại lễ tổng kết, dự kiến diễn ra vào

cuối tháng 9/2022.

V. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức cuộc thi được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn

hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nội vụ thành phố

- Là cơ quan Thường trực của Ban tổ chức cuộc thi, có nhiệm vụ phối hợp tổ

chức triển khai cuộc thi theo đúng kế hoạch; thể lệ; hướng dẫn triển khai cuộc thi.

- Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND thành phố, phòng Văn hóa –

Thông tin và các đơn vị liên quan hoàn thành phần mềm và bộ đề thi trực tuyến

trên Chuyên trang cải cách hành chính của Thành phố, xong trước ngày 28/7/2022.

2. Các phòng: Văn hóa – Thông tin; Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp,

Văn phòng HĐND-UBND thành phố

- Phối hợp với phòng Nội vụ xây dựng bộ đề thi trực tuyến và tổ chức triển

khai cuộc thi theo đúng kế hoạch.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu bố trí nguồn kinh phí tổ chức cuộc

thi đảm bảo theo đúng kế hoạch.

3. Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố

Tuyên truyền, vận động đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh các trường

Tiểu học, THCS và giáo viên các trường Mầm non trên địa bàn thành phố tham gia

cuộc thi.

4. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trường học đóng trên địa bàn thành phố

Triển khai nội dung kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên

chức, người lao động, hội viên, đoàn viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, giáo viên,

học sinh, các tầng lớp Nhân dân và tổ chức thực hiện có kết quả tại đơn vị mình.

Thường xuyên thông tin, báo cáo kết quả, tiến độ triển khai cuộc thi hoặc những

vấn đề còn vướng mắc về Ban Tổ chức cuộc thi (qua phòng Nội vụ) để tổng hợp

báo cáo lãnh đạo thành phố cho ý kiến chỉ đạo.

5. Các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố

- Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phát động cuộc thi rộng rãi trong

đoàn viên thanh niên cơ sở, các xã, phường, học sinh, giáo viên trường THPT,

Trung tâm GDTX trên địa bàn thành phố. Hướng dẫn, đôn đốc đoàn viên thanh

niên cơ sở, học sinh, giáo viên Trường THPT, Trung tâm GDTX tham dự cuộc thi.



6

- Liên đoàn lao động thành phố: phát động cuộc thi sâu rộng trong đội ngũ

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn toàn thành phố.

- Các đoàn thể chính trị - xã hội khác: Phát động hội viên từ thành phố đến

cơ sở tích cực tham gia cuộc thi.

6. Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao

Tổ chức tuyên truyền trên các trang mạng xã hội Facebook, zalo, hệ 

thống truyền thanh thành phố và các xã, phường về cuộc thi. Đưa tin bài phản 

ánh việc triển khai, tổ chức thực hiện và  kết quả cuộc thi, đăng tải kế hoạch, thể 

lệ, tài liệu liên quan đến cuộc thi lên Cổng thông tin điện tử thành phố.

7. UBND các xã, phường

Tổ chức tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao

động và Nhân dân về cuộc thi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia

cuộc thi.

Triển khai tổ chức cuộc thi nghiêm túc, chất lượng và đúng thời gian quy định.

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác Cải

cách hành chính thành phố Phủ Lý năm 2022, đề nghị các cơ quan, phòng, ban,

đơn vị từ thành phố đến cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./.

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;

- TT Thành ủy-HĐND Thành phố;

- Lãnh đạo UBND Thành phố;

- Các phòng, ban, ngành Thành phố;

- UBND các phường, xã;

- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trương Quốc Bảo
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