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KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021”
Căn cứ Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính
năm 2021 của tỉnh Gia Lai. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc
thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021” trên địa bàn huyện, với các
nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương, của tỉnh, huyện về
cải cách hành chính.
- Thông qua cuộc thi phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của các văn bản
pháp luật về công tác cải cách hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức và mọi
tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.
- Tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai và thực
hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.
2. Yêu cầu
- Việc tổ chức cuộc thi phải quán triệt theo tinh thần chỉ đạo trong các văn bản
của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính.
- Cuộc thi được triển khai theo hình thức đơn giản, dễ hiểu và nội dung tập
trung vào những lĩnh vực liên quan trực tiếp, phổ biến hàng ngày của cá nhân, tổ chức,
thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia dự thi.
- Xác định cụ thể các nội dung liên quan đến công việc, thời hạn, tiến độ hoàn
thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức cuộc thi bảo
đảm chất lượng, chính xác, công bằng, kịp thời, tiết kiệm và hiệu quả.
II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG, HÌNH THỨC CUỘC THI
1. Đối tượng dự thi
- Đối tượng dự thi bắt buộc: Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan,
đơn vị thuộc huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
- Đối tượng khuyến khích tham dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức các ban,
ngành đoàn thể huyện; cơ quan, đơn vị được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn
huyện; công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn huyện
Ia Grai, đủ từ 15 tuổi trở lên.
- Đối tượng không được tham gia cuộc thi: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư
ký, công chức phụ trách kỹ thuật của phần mềm thi trắc nghiệm, các công chức liên
quan đến soạn thảo, phê duyệt câu hỏi.
2. Phạm vi: Cuộc thi được triển khai rộng rãi trên địa bàn toàn huyện.
3. Kết cấu đề thi: Chia làm 02 đợt
- Đợt 1: Chuyên đề Tìm hiểu Cải cách thủ tục hành chính và Dịch vụ công trực
tuyến.

- Đợt 2: Chuyên đề Tìm hiểu chung về cải cách hành chính giai đoạn 20212030.
- Mỗi chuyên đề gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi có 03 đáp án, chọn
một đáp án đúng (A hoặc B hoặc C) cho câu trả lời đúng nhất, mỗi câu trả lời đúng 01
điểm.
4. Nội dung: Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu một số nội
dung cơ bản về cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030; cải cách thủ tục hành chính,
kiểm soát thủ tục hành chính; dịch vụ công trực tuyến…
5. Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến
trên ứng dụng phần mềm Google Drive được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của
huyện, qua ứng dụng Zalo hoặc qua địa chỉ mail của các đơn vị. Người dự thi truy cập
vào Cổng Thông tin điện tử của huyện (tên miền: http://iagrai.gialai.gov.vn) => vào
mục Cải cách hành chính => cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính
năm 2021” hoặc vào địa chỉ mail của cơ quan, đơn vị, nhóm Zalo => tải đường link,
làm theo hướng dẫn và gửi bài dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi.
6. Thời gian tổ chức cuộc thi: Về thời gian cụ thể sẽ thông báo sau
- Đợt 1: Dự kiến kết thúc vào ngày 15/6/2021
- Đợt 2: Dự kiến kết thúc vào ngày 30/10/2021
III. KINH PHÍ TỔ CHỨC CUỘC THI: Cơ quan thường trực cuộc thi lập dự
toán các khoản chi gửi Phòng Tài chính- Kế hoạch tổng hợp trình Ủy ban nhân dân
huyện phê duyệt.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nội vụ huyện (Cơ quan Thường trực)
- Tham mưu UBND huyện thành lập Ban tổ chức cuộc thi, hoàn thành trước
ngày 04/3/2021. Thành phần, cơ cấu của Ban tổ chức cuộc thi gồm: Đại diện lãnh đạo
UBND huyện; lãnh đạo các phòng: Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Tư pháp, Tài chínhKế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND huyện và mời một số cơ quan, đơn vị, đoàn
thể có liên quan (nếu có).
- Dự trù kinh phí Cuộc thi trình Ủy ban nhân dân huyện thông qua; triển khai kế
hoạch đến đối tượng tham gia.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện phục vụ Cuộc thi;
xây dựng quy chế, thể lệ thi, hoàn thành trước ngày 30/3/2021.
- Soạn thảo, xây dựng 30 câu hỏi trắc nghiệm (có đáp án, đáp án phải nêu rõ căn
cứ) liên quan đến kiến thức chung về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp bộ đề thi, đáp án và xây
dựng bộ đề thi trên ứng dụng phần mềm Google Drive.
2. Văn phòng HĐND và UBND huyện:
- Đăng tải Kế hoạch và các văn bản liên quan đến việc tổ chức Cuộc thi lên Cổng
thông tin điện tử của huyện; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đăng tải các tin,
bài thực hiện công tác tuyên truyền trước, trong và sau cuộc thi.
- Chủ trì soạn thảo, xây dựng 50 câu hỏi trắc nghiệm (có đáp án, đáp án phải nêu
rõ căn cứ) liên quan đến kiến thức chung về công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm
soát thủ tục hành chính, gửi về cơ quan Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi (phòng Nội
vụ) trước ngày 15/3/2021.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Chủ trì soạn thảo, xây dựng 50 câu hỏi
trắc nghiệm (có đáp án, đáp án phải nêu rõ căn cứ) liên quan đến kiến thức chung về dịch
vụ công trực tuyến, hiện đại hóa hành chính, gửi về cơ quan Thường trực Ban Tổ chức
cuộc thi (phòng Nội vụ) trước ngày 15/3/2021.
4. Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện:
- Có trách nghiệm tham mưu UBND huyện thẩm định, cấp kinh phí và hướng
dẫn thu chi, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.
- Chủ trì soạn thảo, xây dựng 30 câu hỏi trắc nghiệm (có đáp án, đáp án phải nêu
rõ căn cứ) liên quan đến kiến thức chung về cải cách tài chính công, gửi về cơ quan
Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi (phòng Nội vụ) trước ngày 15/3/2021.
5. Phòng Tư pháp huyện: Chủ trì soạn thảo, xây dựng 30 câu hỏi trắc nghiệm
(có đáp án, đáp án phải nêu rõ căn cứ) liên quan đến kiến thức chung về cải cách thể chế,
gửi về cơ quan Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi (phòng Nội vụ) trước ngày 15/3/2021.
6. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện: Xây dựng các tin, bài
thực hiện công tác tuyên truyền trước, trong và sau cuộc thi.
7. Các ban, ngành đoàn thể huyện: Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cấp cơ sở
tuyên truyền về cuộc thi; chỉ đạo, vận động đoàn viên, hội viên tham gia cuộc thi đảm
bảo chất lượng, hiệu quả.
8. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Chỉ đạo, tổ chức
phát động cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; cử cán bộ, công chức,
viên chức tham gia cuộc thi đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, hiệu quả.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân
dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (B/c);
- TTr. Huyện ủy (BC);
- TTr HĐND huyện;
- Các phòng, ban, ngành;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng Thông tin điện tử (tuyên truyền);
- TT VTTT và TT huyện (tuyên truyền);
- Lưu: VT, NV, CCHC.
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