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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính
trong cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Phú Vang năm 2018
Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2018 của UBND
tỉnh Thừa Thiên Huế về tổ chức Hội thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong
cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018. UBND huyện xây
dựng kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu công tác Cải cách hành chính huyện Phú
Vang năm 2018, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích
Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về chương trình tổng thể
cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020, qua đó khơi dậy ý thức tự giác
rèn luyện, tu dưỡng, đề cao tinh thần trách nhiệm, xung kích hăng hái tham gia vào
công tác cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị nơi công tác.
Thông qua Hội thi tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức,
viên chức trong việc phát huy sáng kiến, cải cách quy trình, thủ tục hành chính, giúp
cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và học hỏi kinh
nghiệm giữa các cá nhân, đơn vị.
2. Yêu cầu
Hội thi phải tổ chức thực hiện có hiệu quả thu hút đông đảo cán bộ, công chức,
tham gia.
II. THÀNH PHẦN VÀ ĐỐI TƢỢNG THAM GIA DỰ THI
Là các cán bộ, công chức tại UBND các xã, thị trấn (gọi chung là cấp xã).
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC
1. Nội dung
Nội dung thi tập trung chủ yếu vào các văn bản, tài liệu về cải cách hành chính:
Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình
tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Nghị quyết số
76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Quyết định
số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở
địa phương; Quyết định 2136/QĐ-UBND, ngày 05/7/2016 về việc ban hành Kế

hoạch cải cách hành chính huyện Phú Vang giai đoạn 2016-2020; Quyết định số
4836/QĐ-UBND, ngày 20/12/2017 về việc ban hành kế hoạch Cải cách hành chính
năm 2018 và các văn bản khác có liên quan, gồm các phần thi:
- Phần 1: Tự giới thiệu
Phần này các đội lần lượt tự giới thiệu về đơn vị, địa phương của mình.
- Phần 2: Kiến thức công chức
Gồm hệ thống câu hỏi được thể hiện dưới dạng trắc nghiệm.
- Phần 3: Xử lý tình huống
Các tình huống thường gặp trong công tác cải cách hành chính như: Xử lý văn
bản, quyền hạn, trách nhiệm của công chức, tổ chức; quy trình tiếp nhận và trả kết
quả; trả lời đơn thư khiếu nại của nhân dân, xin lỗi do sai sót…
- Phần 4: Tài năng (tiểu phẩm tuyên truyền, thuyết trình)
Mỗi đội chuẩn bị một tiểu phẩm để phản ánh về những mặt được, chưa được
liên quan đến công tác cải cách hành chính hiện nay.
2. Thành phần, số lƣợng tham dự
Mỗi đội dự thi gồm 5 thành viên; mỗi đội cử ra 01 đội trưởng
(Riêng phần thi tài năng số lượng dự thi tối đa không quá 10 người)
3. Hình thức tổ chức
Hội thi được tổ chức thành 20 đội, lần lượt mỗi đội tham gia hội thi phải thể
hiện 04 phần thi như sau: Tự giới thiệu, kiến thức công chức, xử lý tình huống, tài năng.
4. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian các đội tập trung phổ biến thể lệ và nội dung thi dự kiến vào ngày
16/4/2018.
- Thời gian gửi đăng ký danh sách thí sinh dự thi gửi về Phòng Nội vụ chậm
nhất đến hết ngày 20/4/2018.
- Thời gian tổ chức Hội thi: 1 ngày (thời gian cụ thể Ban tổ chức sẽ thông báo sau).
- Địa điểm tổ chức Hội thi: Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG
1. Một giải nhất.
2. Một giải nhì.
3. Hai giải ba.
4. Ba giải khuyến khích.
5. Giải phụ: BTC sẽ trao giải phụ cho các phần thi: Tự giới thiệu, kiến thức công chức,
xử lý tình huống, tài năng.

(UBND huyện sẽ chọn 02 đội đạt giải nhất, giải nhì để tham gia Hội thi cấp tỉnh diễn
ra vào cuối tháng 5 năm 2018).
V. KINH PHÍ
Phòng Tài chính và kế hoạch phối hợp phòng Nội vụ trình UBND huyện phê
duyệt theo quy định.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nội vụ
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng nội dung hướng dẫn tổ chức Hội
thi, biên soạn tài liệu tham khảo, các bộ đề thi, đáp án Hội thi “Công tác cải cách
hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức” năm 2018.
- Thành lập Ban tổ chức hội thi để làm các nhiệm vụ.
- Liên hệ mời Ban giám khảo hội thi, lập hội đồng tư vấn ra đề thi.
- Triệu tập các đội dự thi để triển khai kế hoạch, thể lệ, nội dung Hội thi; tổ
chức Hội thi.
- Phối hợp phòng Tài chính và kế hoạch lập dự toán kinh phí hội thi và thực
hiện quyết toán theo đúng quy định.
- Tham mưu tổ chức thực hiện những vấn đề liên quan, công tác hậu cần và kịp
thời tổng hợp báo cáo theo yêu cầu.
2. Phòng Tƣ pháp
Phối hợp với phòng Nội vụ xây dựng nội dung hướng dẫn tổ chức Hội thi, biên
soạn tài liệu tham khảo, các bộ đề thi, đáp án Hội thi “Công tác cải cách hành chính
trong cán bộ, công chức, viên chức” năm 2018.
3. Văn phòng HĐND và UBND huyện
- Phối hợp với phòng Nội vụ chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ
Hội thi.
- Chuẩn bị bài phát biểu khai mạc và bế mạc Hội thi.
- Giao trách nhiệm cho Trung tâm hành chính công phối hợp với phòng Nội vụ
huyện biên soạn tài liệu tham khảo, các bộ đề thi, đáp án Hội thi “Công tác cải cách
hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức” năm 2018.
4. Phòng Văn hóa và thông tin
- Chịu trách nhiệm về trang trí Hội trường, âm thanh, ánh sáng phục vụ Hội thi
và cử cán bộ dẫn chương trình Hội thi.
5. Đài truyền thanh huyện
- Phối hợp với phòng Văn hóa và thông tin huyện tuyên truyền Hội thi rộng rãi

trên địa bàn huyện.
- Ghi hình và đưa tin về Hội thi “Công tác cải cách hành chính trong cán bộ,
công chức, viên chức” năm 2018.
6. Phòng Tài chính và kế hoạch
- Thẩm định dự toán kinh phí của phòng Nội vụ đề nghị; tham mưu, đề xuất
UBND huyện phê duyệt cấp kinh phí tổ chức Hội thi.
- Hướng dẫn phòng Nội vụ huyện lập thủ tục thanh quyết toán chi phí Hội thi
đúng quy định.
7. UBND các xã thị trấn
- Lựa chọn cán bộ, công chức thành lập đội thi và tạo mọi điều kiện về thời
gian, kinh phí cho đội thi của cơ quan đơn vị mình tham gia đạt kết quả tốt.
Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩ nhằm góp phần xây dựng phong trào thi
đua tuyên truyền công tác cải cách hành chính. UBND huyện yêu cầu các cơ quan,
đơn vị khẩn trương thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu
có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND huyện (qua phòng Nội vụ
huyện) để được giải đáp./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Thường vụ Huyện ủy;
- CT và các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NV.
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1. Tổ chức Hội thi “Công tác cải cách hành chính trong công chức, viên
chức trẻ” năm 2012 .
- Thời gian: Cấp huyện dự kiến tháng 8/2012; (có hướng dẫn cụ thể sau).
- Thành phần, đối tượng tham gia Hội thi: Đoàn viên thanh niên là cán bộ,
công chức, viên chức trẻ đang công tác tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Uỷ ban
nhân dân các xã, phường, thị trấn, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp Huyện, và cán
bộ chiến sĩ trẻ của ngành công an.
- Hình thức tổ chức:
+ Tổ chức Hội thi theo hình thức sân khấu hóa với các phần thi như sau:
Phần 1: Tự giới thiệu và trang phục công sở.
Phần 2: Kiến thức công chức.
Phần 3: Xử lý tình huống
Phần 4: Tài năng.
+ Qua hội thi Ban tổ chức Hội thi sẽ lựa chọn các đơn vị xuất sắc, tiêu biểu
nhất tham gia Hội thi cấp tỉnh.
- Cơ cấu giải thưởng:
+ Giải toàn đoàn: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 06 giải khuyến khích.
+ Ban tổ chức sẽ trao giải cho một số phần thi như: trang phục công sở, kiến
thức công chức, phần thi tài năng, ý tưởng sáng kiến.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Huyện Đoàn:
- Xây dựng kế hoạch liên ngành Hội thi “Công tác cải cách hành chính trong
công chức, viên chức trẻ” năm 2012.
- Thành lập Ban tổ chức, mời Ban giám khảo Hội thi “Công tác cải cách hành
chính trong công chức, viên chức trẻ” năm 2012.
- Chỉ đạo Đoàn các xã, thị trấn và các chi Đoàn trực thuộc thành lập đội hình
và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia Hội thi.
- Trình UBND Huyện dự toán kinh phí tổ chức Hội thi “Công tác cải
cách hành chính trong công chức, viên chức trẻ” năm 2012.
- Phối hợp với Văn phòng HĐND & UBND và Phòng Nội vụ Huyện xây
dựng nội dung, hướng dẫn tổ chức Hội thi, biên soạn tài liệu tham khảo, soạn
các bộ đề thi, đáp án và xây dựng các tiểu phẩm phục vụ cho phần thi xử lý tình
huống.
- Ban Thường vụ Huyện Đoàn sẽ ban hành hướng dẫn và điều lệ Hội thi cụ
thể; Liên hệ chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm phục vụ cho Hội thi.
2. Văn phòng HĐND và UBND Huyện:
- Chỉ đạo Văn phòng HĐND & UBND các xã, thị trấn phối hợp với các phòng,
ban, ngành cùng tham gia.
- Giao trách nhiệm Bộ phận cải cách hành chính Huyện phối hợp với
Văn phòng Huyện Đoàn, cán bộ theo dõi công tác cải cách hành chính phòng
Nội vụ Huyện biên soạn tài liệu tham khảo, các bộ đề thi, đáp án Hội thi
“Công tác cải cách hành chính trong công chức, viên chức trẻ” năm 2012.
3. Phòng Nội vụ:
- Phối hợp với Ban Thường vụ Huyện Đoàn xây dựng các hướng dẫn tổ chức
Hội thi, biên soạn tài liệu tham khảo, các bộ đề thi, đáp án Hội thi “Công tác cải
cách hành chính trong công chức, viên chức trẻ” năm 2012.
- Giao trách nhiệm Cán bộ theo dõi công tác Cải cách hành chính phòng Nội
vụ phối hợp với Văn Phòng Huyện Đoàn, bộ phận Cải cách hành chính Văn phòng
HĐND & UBND Huyện tham mưu tổ chức Hội thi “Công tác cải cách hành chính
trong công chức, viên chức trẻ” năm 2012.
4. Cấp cơ sở Đoàn
- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan xin ý kiến, chủ trương của
Cấp ủy, Chi ủy tổ chức tập luyện cử đội hình tham gia Hội thi “Công tác cải cách
hành chính trong công chức, viên chức trẻ” năm 2012 do cấp Huyện tổ chức.

- Hội thi “Công tác cải cách hành chính trong công chức, viên chức trẻ” năm
2012 Đoàn các xã, thị trấn, chi Đoàn trực thuộc và các đơn vị tham gia do ngân sách cấp
đơn vị tự đảm bảo.
Đây là cuộc thi có ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy những sáng kiến trong cải
cách quy trình, thủ tục hành chính giúp cán bộ công chức trẻ nâng cao chuyên môn
nghiệp vụ & học hỏi kinh nghiệm giữa các cá nhân đơn vị, Ban Thường vụ Huyện Đoàn,
Văn phòng HĐND & UBND Huyện, Phòng Nội vụ Huyện đề nghị Đoàn cơ sở và các
bộ phận liên quan, báo cáo cấp ủy Đảng chính quyền tích cực triển khai thực hiện./.
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Nơi nhận:
- BTV Tỉnh Đoàn;
- BTV Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND & UBND Huyện;
- Ban DV, TG , TC, UBKT, Vp Huyện uỷ; (để b/c)
- Các cơ sở Đoàn;
- Lưu: Vp Huyện Đoàn, VP HĐND &UBND, Phòng Nội vụ Huyện.

