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THỂ LỆ CUỘC THI 

Tìm hiểu Cải cách hành chính huyện Can Lộc năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1456/KH-UBND, ngày 26/4/2022 của UBND 

huyện về kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính huyện Can 

Lộc năm 2022, Ban tổ chức cuộc thi xây dựng thể lệ cuộc thi, cụ thể như sau: 

I. CHỦ ĐỀ CUỘC THI “Tìm hiểu Cải cách hành chính huyện Can Lộc” 

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

- Là tổ chức, 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 

huyện.  

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường Mầm non, Tiểu học; Cán bộ, 

giáo viên, học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn huyện. 

- Thành viên BTC cuộc thi không được tham dự cuộc thi. 

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, CƠ CẤU ĐIỂM BÀI THI 

1. Hình thức thi: 

- Thi trắc nghiệm trực tuyến trên máy. 

- Mỗi tuần thi có số lượng 10 câu hỏi, thời gian trả lời câu hỏi 10 phút. 

Thi trắc nghiệm trên máy do Ban tổ chức cuộc thi chấm điểm trên phần mền 

trực tuyến online. (Có bộ câu hỏi và đề cương gợi ý trả lời gửi kèm các tuần 

thi). 

- Nội dung thi trắc nghiệm được liên kết trên Cổng thông tin điện tử 

http://canloc.hatinh.gov.vn hoặc http://tracnghiemcl.hatinh.gov.vn (Có hướng 

dẫn cụ thể sau). 

2. Nội dung dự thi: 

- 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 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 l nh vực của đời sống x  hội, góp phần vào tiến trình phát 

triển và hội nhập. 

- Hỗ trợ 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 

http://canloc.hatinh.gov.vn/
http://tracnghiemcl.hatinh.gov.vn/
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cùng chung tay xây 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 x ; 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. 

IV. THỜI GIAN PHÁT ĐỘNG CUỘC THI VÀ THỜI GIAN TỔ 

CHỨC THI 

1. Thời gian phát động cuộc thi từ ngày 30/5/2022 - 31/7/2022. 

2. Thời gian thi: thi trong 8 tuần từ ngày 06/6/2022 - 31/7/2022. 

3. Thời gian công bố kết quả và trao thưởng hàng tuần: Cuối các tuần thi. 

4. Tổng kết và trao giải chung cuộc: Tháng 8/2022. 

V. MỘT SỐ QUY ĐỊNH. 

1. Hệ thống thi trực tuyến sẽ mở từ 0h ngày 06/6/2022 - 31/7/2022. Mỗi 

tuần thi sẽ vào lúc 0h ngày Thứ 2 và kết thúc vào lúc 24h Chủ nhật hàng tuần. 

2. Khi thời gian làm bài thi còn 15 phút hệ thống phần mềm thi trắc 

nghiệm sẽ đếm thời gian và tự động đóng thời gian thi theo quy định. 

3. Ban tổ chức sẽ tổng hợp kết quả số lượng người tham dự cuộc thi của 

các cơ quan, đơn vị, địa phương theo từng tuần và tổng hợp kết quả chung cuộc 

số người tham dự cuộc thi của các cơ quan, đơn vị, địa phương sau khi cuộc thi 

kết thúc. 

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CUỘC THI 

1. Giải thưởng hàng tuần cho người làm sớm nhất, nhanh nhất, dự đoán số 

người tham gia cuộc thi 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 

3. Hình thức khen thưởng 
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- Trao thưởng hàng tuần cho các cá nhân làm sớm nhất, nhanh nhất, dự 

đoán số người tham gia cuộc thi đúng nhất. 

- Tổ chức trao thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt giải tại lễ tổng kết và 

trao giải cuộc thi vào tháng 8 năm 2022. 

Cơ cấu giải thưởng trên có thể thay đổi, bổ sung dựa theo kết quả, chất 

lượng và số người dự thi. Quyết định của Trưởng Ban tổ chức là quyết định cuối 

cùng. 

Trên đây là Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính huyện Can Lộc 

năm 2022. Ban Tổ chức cuộc thi đề nghị các cơ quan, đơn vị trường học, các xã, 

thị trấn thông báo, phổ biến rộng r i tới tất cả các đối tượng dự thi được biết và vận 

động mọi người tích cực tham gia cuộc thi với tinh thần nghiêm túc để có kết 

quả cao nhất ./.                     

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BTC; 

- Cơ quan Huyện ủy, Cơ quan Khối dân; 

- Các phòng, ban đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Cơ quan Công an, Quân sự, Bệnh viện đa 

khoa huyện; 

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

- Các đơn vị trường: NM, TH, THCS, THPT; 

- UBND các x , thị trấn; 

- Lưu: VT, BTC.  

 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Tiến Dũng  
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