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KẾ HOẠCH 

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính huyện Can Lộc năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 4035/KH-UBND ngày 04/11/2021 về kế hoạch 

tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức 

cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính huyện Can Lộc năm 2022 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 huyện nhà 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; của 

cán bộ, công chức, viên chức, về công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm 

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

quyền các cấp; phát huy dân chủ, tăng cường k  luật, k  cương tạo thuận l i cho 

nhân dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các l nh vực của đời sống    hội, 

góp phần vào tiến trình phát triển và hội nhập. 

- Hỗ tr  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 đư c giao; 

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

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

bàn huyện. 

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

hành chính (TTHC) ở Trung tâm hành chính công huyện và Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả cấp   ; 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 

hướng dẫn đánh giá hài lòng người dân. 
 

  2. Yêu cầu 

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

và phù h p với các đối tư ng. Đảm bảo đúng thời gian và kế hoạch đề ra. 

II. ĐỐI TƢỢNG VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

1. Đối tƣợng dự thi 
Tập thể, cá nhân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội 

viên, học sinh, lực lư ng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. 

2. Thời gian thi 
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III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC CUỘC THI  

1. Nội dung dự thi 

Các chủ trương, chính sách và nội dung liên quan đến CCHC gồm: Cải 

cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành 

chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, 

phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. 

2. Hình thức dự thi 

Thi trắc nghiệm trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử huyện. 

2.1. Phần thi trắc nghiệm  
Trắc nghiệm trên máy số lư ng 10 câu, thời gian 10 phút.  

Bài thi trắc nghiệm đư c liên kết trên Cổng thông tin điện tử 

http://tracnghiemcl.hatinh.gov.vn   

V. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG: 
1. Giải thưởng hàng tuần cho người làm sớm nhất, nhanh nhất, đúng nhất: 

500.000 đồng  

2. Giải chung kết cuộc thi (Giải chung kết 8 tuần thi) 

- 3 giải cá nhân: 

+ 01 giải nhất: 1.500.000 đồng 

+ 01 giải nhì: 1.000.000 đồng 

+ 01 giải ba: 800.000 đồng 

- 3 giải tập thể: 

+ 01 giải nhất: 2.000.000 đồng 

+ 01 giải nhì: 1.500.000 đồng 

+ 02 giải ba mỗi giải 1.000.000 đồng 

VI. KINH PHÍ 

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối h p với Phòng Tài chính - 

Kế hoạch tham mưu UBND huyện phân khai kinh phí phục vụ cuộc thi.  

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

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

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

thi.  

- Hoàn thành phần mềm và bộ đề thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện 

tử huyện. 

2. Các phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Tƣ pháp, Văn phòng 

HĐND-UBND huyện 

- Phối h p với phòng Văn hóa và Thông tin  ây dựng bộ đề thi trực tuyến 

và tổ chức triển khai cuộc thi theo đúng kế hoạch.  

- Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu kinh phí tổ chức cuộc thi cấp 

huyện. 

3. Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện 

Chủ trì chỉ đạo giáo viên, nhân viên và học sinh các trường Tiểu học, 

THCS và giáo viên trường Mần non tham gia cuộc thi. 

4. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trƣờng học đóng trên địa bàn 

huyện 

http://tracnghiemcl.hatinh.gov.vn/
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 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 lư ng vũ trang, giáo 

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

vị mình. Thường  uyên 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 Văn hóa 

và Thông tin để tổng h p báo cáo l nh đạo huyện và cho   kiến chỉ đạo. 

5. Đề nghị Huyện đoàn 

Phát động cuộc thi rộng rải trong đoàn viên thanh niên cơ sở, các   , thị 

trấn, học sinh, giáo viên trường THPT, Trung tâm Hướng nghiệp - Dạy nghề & 

GDTX huyện. 

Hướng dẫn, đôn đốc đoàn viên thanh niên cơ sở, học sinh, giáo viên 

Trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp & GDTX tham dự cuộc thi.  

6. Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện 

Phát động cuộc thi sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trên địa bàn toàn huyện. 

7. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, Cổng thông tin điện tử huyện. 

Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện và các   , thị trấn 

về cuộc thi. Đưa tin bài phản ánh không khí, kết quả cuộc thi. 

Cổng thông tin điện tử huyện có trách nhiệm đăng tải kế hoạch, thể lệ, tài 

liệu liên quan đến cuộc thi. 

8. Các xã, thị trấn 

- Tổ chức tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về cuộc 

thi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia cuộc thi đông đảo. 

- Triển khai tổ chức cuộc thi nghiêm túc, chất lư ng và đúng thời gian quy 

định. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính huyện 

Can Lộc năm 2022, đề nghị các cơ quan, phòng, ban, đơn vị từ huyện đến cơ sở 

tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Cơ quan: Huyện ủy, Khối dân; 

- Công an, Quân sự, Trung tâm Y tế huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBND các   , thị trấn; 

- Các trường: THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non; 

- Lưu: VT, VH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Đặng Trần Phong 
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