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KẾ HOẠCH 

Tổ chức cuộc thi trực tuyến  
“Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” năm 2021 

 

Thực hiện Quyết định số 1000/QĐ-BTP ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua cao đua cao 

điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống ngành Tư 

pháp và Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kế hoạch số 

56/KH-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh  về thực hiện nội dung đột phá 

“Tuyên Quang chung tay nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, trọng tâm là 

cải cách thủ tục hành chính năm 2020 và giai đoạn 2021 -2025”; Kế hoạch số 

136/KH-UBND ngày 28/12/2020 UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Tuyên 

Quang năm 2021; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh 

về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2021, Sở Tư pháp 

tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành 

chính” năm 2021 (sau đây viết tắt là Cuộc thi), như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư 

pháp về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; khuyến khích mỗi cá 

nhân tích cực, chủ động nghiên cứu, tìm hiểu các quy định của pháp luật về cải 

cách hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính, việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, 

dịch vụ bưu chính công ích; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính 

phủ/Chính quyền điện tử hướng đến Chính phủ/Chính quyền số; kết quả thực hiện 

công tác cải cách hành chính của tỉnh, của Sở/Ngành Tư pháp… góp phần hoàn 

thành tốt nhiệm vụ của Sở/Ngành Tư pháp nói riêng và thực hiện có hiệu quả 

công tác cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang nói chung; là hoạt động thiết thực 

chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021) và Ngày thành lập ngành Tư pháp Việt Nam 

(28/8/1945-28/8/2021). 

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức Cuộc thi phải đảm bảo đổi mới về hình thức, đúng tiến độ đề ra, 

tiết kiệm và có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả. 
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II. NỘI DUNG, THỂ LỆ CUỘC THI  

1. Nội dung 

Người dự thi tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm có nội dung liên quan 

đến công tác cải cách hành chính, cụ thể: 

1.1. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước về công tác cải cách hành chính. 

1.2. Tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu của công tác cải cách hành chính góp 

phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

1.3. Trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính 

nhà nước các cấp, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với 

việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính ở từng cấp, từng lĩnh vực, 

lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính 

nhà nước làm thước đo hiệu quả công tác cải cách hành chính. 

1.4. Nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2021-2030; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử, 

hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Các 

văn bản của Tỉnh ủy. Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính; Kế hoạch số 

136/KH-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh 

Tuyên Quang năm 2021; Kế hoạch công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp 

tỉnh Tuyên Quang năm 2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 231/QĐ-STP 

ngày 30/12/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp); kết quả thực hiện công tác cải cách 

hành chính của tỉnh Tuyên Quang nói chung, Sở Tư pháp nói riêng từ năm 2014 

đến nay. 

2. Thể lệ cuộc thi 

2.1. Hình thức, cách thức dự thi  

- Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên Trang thông tin điện 

tử Sở Tư pháp tại địa chỉ: http://www.tuphaptuyenquang.gov.vn/. 

- Mỗi cá nhân được tham gia dự thi 01 lượt trong thời gian 60 phút theo 

đường link do Ban Tổ chức cuộc thi cung cấp. Tất cả các cá nhân tham gia dự thi 

trong cùng một thời gian,  cùng thời điểm theo quy định. 

Tổng số câu hỏi trong một phần thi trực tuyến là 45 câu hỏi trắc nghiệm (44 

câu hỏi trắc nghiệm; 01 câu hỏi phân loại nội dung về số lượng người tham gia 

cuộc thi). Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đầy đủ 45 câu 
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hỏi và gửi về Ban Tổ chức trong thời gian tổ chức Cuộc thi thông qua phần mềm 

của Cuộc thi. 

2.2. Đối tượng tham gia Cuộc thi 

Toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp (trừ những 

người tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, thư ký giúp việc Cuộc thi). 

2.3. Thời gian tổ chức Cuộc thi 

- Thời gian thi: 60 phút, bắt đầu từ 15 giờ 00 đến 16 giờ 00 phút, thứ sáu 

ngày 27/8/2021. 

- Thời gian công bố kết quả và trao giải: Thứ bảy, ngày 28/8/2021 (thời gian 

có thể bị điều chỉnh theo tình hình thực tế của cơ quan). 

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG, KINH PHÍ 

1. Cơ cấu giải thưởng 

1.1. Giải cá nhân 

- 01 giải nhất: 1.000.000 đồng; 

- 01 giải nhì: 700.000 đồng; 

- 01 giải ba: 500.000 đồng; 

- 03 giải khuyến khích: 300.000 đồng/giải; 

1.2. Giải tập thể: Dành cho 01 tập thể có tỷ lệ người tham gia cuộc thi nhiều 

nhất và có bài dự thi chất lượng nhất: 1.000.000 đồng. 

2. Tổng kinh phí giải thưởng: 3.100.000 đồng (Ba triệu, một trăm ngàn 

đồng chẵn), trích từ nguồn kinh phí được giao tự chủ của Văn phòng Sở Tư 

pháp năm 2021. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở có 

trách nhiệm: 

- Phổ biến, quán triệt Kế hoạch này đến toàn thể công chức, viên chức, người 

lao động thuộc thẩm quyền quản lý.  

- Thông báo đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm 

quyền quản lý tham gia Cuộc thi đầy đủ, đảm bảo thời gian. 

- Phối hợp với Văn phòng Sở, các phòng, đơn vị có liên quan tổ chức thực 

hiện có hiệu quả Kế hoạch này. 
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2. Văn phòng Sở có trách nhiệm: Tham mưu triển khai tổ chức thực hiện 

hiệu quả Kế hoạch này; tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và 

Thư ký cuộc thi; xây dựng dự toán và thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo 

quy định.  

3. Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và Phổ biến, giáo dục pháp 

luật có trách nhiệm tham mưu tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về 

Cuộc thi; xây dựng, cung cấp nền tảng thi trực tuyến đăng tải trên Trang Thông 

tin điện tử Sở Tư pháp đáp ứng yêu cầu của Cuộc thi. 

4. Công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp có trách nhiệm tham 

gia đầy đủ, nhiệt tình các hoạt động theo Kế hoạch đề ra./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (Báo cáo); 
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo) 
- Sở Nội vụ (để biết); 
- Giám đốc Sở;           
- Phó Giám đốc Sở; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;    (T/hiện) 
- CC, VC, người LĐ Sở; 
- Lưu: VT, VP.N.H.Hương. 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Thược 
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