
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:       /KH-STP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày      tháng 8 năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi “Công chức, viên chức Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang với 
công tác cải cách hành chính, văn hoá công sở, chuyển đổi số”  

 

Thực hiện Quyết định số 495/QĐ-BTP ngày 04/04/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề 

đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2022; 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 225/KH-UBND 

ngày 24/12/2021 UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 

2022; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh về tuyên 

truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2022, Sở Tư pháp tỉnh xây 

dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi “ Công chức, viên chức Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang với công tác cải cách hành chính, văn hoá công sở, chuyển đổi số”  (sau 

đây viết tắt là Hội thi), như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao nhận thức của 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; việc thực hiện văn hóa công 

sở… 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 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022) và Ngày thành lập ngành 

Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2022). 

2. Yêu cầu 

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

tiết kiệm và có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG, THỂ LỆ HỘI THI  

1. Đối tượng tham gia Hội thi 

Thí sinh tham gia thi là công chức, viên chức Sở Tư pháp.  
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Mỗi phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở thành lập 01 Đội thi gồm 03 thí 

sinh tham dự, trong đó cử 01 thí sinh làm Đội trưởng. 

2. Nội dung, thể lệ Hội thi 

Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu, gồm 03 phần thi: (1) Trắc 

nghiệm 30 điểm; (2) Xử lý tình huống 30 điểm; (3) Thuyết trình 40 điểm; tổng số 

điểm các phần thi là 100 điểm. Không được sử dụng tài liệu trong các phần thi.  

2.1. Phần thi Trắc nghiệm: Tổng số 30 điểm 

a) Nội dung thi:  

- Kiến thức hiểu biết về công tác cải cách hành chính, văn hóa công sở, 

chuyển đổi số, cụ thể: 

+ Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

về công tác cải cách hành chính, văn hóa công sở, chuyển đổi số. 

+ 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. 

+ 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. 

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

2021-2030 (Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành hành chính; Cải cách tổ chức 

bộ máy và hoạt động của cơ quan nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách 

tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số); 

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 225/KH-

UBND ngày 24/12/2021 UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang 

năm 2022; Kế hoạch công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang năm 2022 (ban hành kèm theo Quyết định số 286QĐ-STP ngày 

31/12/2021 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;  các văn bản về tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, ứng dụng nghệ thông 

tin, chuyển đổi số, văn hoá công sở, quy chế làm việc, công tác văn thư, soạn thảo 

văn bản, cải cách thể chế, kỷ cương kỷ luật công sở.v.v… 

- Hiểu biết về sự hình thành và phát triển của Ngành Tư pháp Việt Nam, Sở 

Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. 

b) Hình thức thi: Ban Tổ chức đưa ra 10 câu hỏi theo hình thức trắc 

nghiệm, các đội sẽ cùng trả lời bằng cách giơ bảng đáp án đúng. 

c) Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi: 30 giây. 
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d) Điểm thi: Mỗi câu trả lời đúng đạt 03 điểm. Kết thúc mỗi câu hỏi, người 

dẫn chương trình sẽ công bố đáp án của câu hỏi, số điểm đạt cho mỗi câu trả lời 

đúng. Kết thúc phần thi, Ban Giáo khảo sẽ thông báo tổng hợp số điểm của từng 

đội thi. 

2.2. Phần thi “Xử lý tình huống”: Tổng số 30 điểm. 

a) Nội dung thi: Vận dụng kiến thức hiểu biết về công tác cải cách hành 

chính, văn hoá công sở, chuyển đổi theo điểm a khoản 1 Mục II Kế hoạch này và 

các quy định pháp luật có liên quan để giải quyết các tình huống. 

b) Hình thức thi: Lần lượt từng đội thi sẽ sẽ bốc thăm tình huống và giải 

quyết tình huống đặt ra. 

c) Thời gian suy nghĩ: 01 phút; thời gian xử lý tình huống: Tối đa không 

quá 05 phút. Nếu quá giờ sẽ bị trừ điểm, quá từ 15 giây đến 01 phút trừ 02 điểm; 

cứ quá đến 30 giây tiếp theo trừ 01 điểm. 

d) Điểm thi: Trả lời đúng đạt 30 điểm. Giám khảo chấm điểm trực tiếp sau 

mỗi phần thi của từng đội. 

2.3. Phần thi “Thuyết trình”: Tổng số 40 điểm. 

a) Nội dung thi: Thuyết trình một vấn đề thuộc các chủ đề sau; 

- Cải cách thể chế; 

- Cải cách thủ tục hành  chính; 

- Cải cách tổ chức bộ máy và hoạt động của cơ quan nhà nước; 

- Cải cách chế độ công vụ, văn hoá công sở; 

- Cải cách tài chính công; 

- Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; 

- Hình thành và phát triển của Ngành/Sở Tư pháp. 

b) Hình thức thi: Đội thi bắt thăm chủ đề, chuẩn bị bài thuyết trình gửi Ban 

Giám khảo trong ngày 23/8/2022 để chấm điểm nội dung; tại Hội thi cử đại diện 

thuyết trình bằng lời nói. 

c) Thời gian thi: Mỗi đội thể hiện phần thi trong thời gian 07 phút; nếu quá 

giờ sẽ bị trừ điểm, quá từ 15 giây đến 01 phút trừ 02 điểm; cứ quá đến 30 giây 

tiếp theo trừ 01 điểm. 

d) Điểm thi: Điểm tối đa 40 điểm. Ban Giám khảo chấm điểm trực tiếp, 

công khai sau mỗi phần thi của mỗi đội, kết quả điểm thi phần này là điểm trung 

bình của các thành viên Ban giám khảo, gồm: 

- Bài thuyết trình đúng nội dung, chủ đề đăng ký, có tính toàn diện và có ý 

nghĩa: Tối đa 15 điểm; 

- Trình bày lưu loát, truyền cảm, thu hút người nghe: Tối đa 10 điểm 

- Có liên hệ thực tiễn, cơ quan, đơn vị: Tối đa 10 điểm 

- Có thông điệp kêu gọi hành động: Tối đa 05 điểm. 

3. Thời gian tổ chức Hội thi 

Thời gian thi: ½ ngày, dự kiến vào sáng ngày 27 hoặc 28 tháng 8 năm 2022. 
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III. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

1. Cách tính điểm 

Điểm để tính giải chung cuộc là điểm tổng hợp chung 03 phần thi của mỗi 

đội thi, các đội thi phải thi đủ 03 phần thi, nếu bỏ 01 phần coi như bỏ cuộc. Tính 

giải thưởng theo thứ tự tổng điểm của các đội thi từ cao xuống thấp. Khi có từ hai 

đội trở lên có số điểm bằng nhau thuộc các đội xem xét giải nhất, nhì hoặc ba, thì 

Ban Giám khảo sẽ quyết định lựa chọn câu hỏi phụ hoặc thực hiện bốc thăm để 

xác định đội thi đạt giải. 

2. Cơ cấu giải thưởng 

2.1. Giải chung cuộc: 07 giải, gồm: 

- 01 giải nhất: 1.500.000 đồng; 

- 01 giải nhì: 1.000.000 đồng; 

- 01 giải ba: 700.000 đồng; 

- 04 giải khuyến khích: Mỗi giải 500.000 đồng/giải; 

2.2. Giải phụ: 02 giải phụ, mỗi giải 300.000 đồng, gồm: 

- 01 Giải phụ dành cho đội có phần thi “Xử lý tình huống” hay nhất; 

- 01 Giải phụ dành cho đội có phần thi “Thuyết trình” xuất sắc nhất. 

Tổng kinh phí giải thưởng: 5.800.000 đồng (Năm triệu, tám trăm ngàn 

đồng chẵn). 

IV. KINH PHÍ 

Kinh phí tổ chức hội thi được trích từ nguồn ngân sách nhà nước cấp và 

các nguồn hợp pháp khác. 

V. 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; Thành lập Đội thi tham gia Hội thi;  

- Cử Lãnh đạo Phòng, đơn vị tham gia bốc thăm chủ đề thuyết trình vào hồi 

07 giờ 00 phút ngày 16 tháng 8 năm 2022 tại Phòng họp tầng 2 Sở Tư pháp; 

- Đăng ký danh sách đội thi và gửi Bài thuyết trình về Ban Giám khảo Hội 

thi trong ngày 23 tháng 8 năm 2022.   

- Bố trí 100% công chức, viên chức, người lao động tham gia, cổ vũ Hội thi; 

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

hiện có hiệu quả Kế hoạch này. 

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 Tổ Thư 

ký Hội thi (Xong trước ngày 14/8/2022); 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 
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Hội thi; chủ trì đảm bảo về phần kỹ thuật phục vụ các phần thi, tổng hợp điểm  

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. 

5. Chi đoàn Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công đoàn Sở Tư pháp chuẩn 

bị 05 tiết mục văn nghệ phục vụ khai mạc Hội thi./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Đảng uỷ STP (Báo cáo); 
- Giám đốc Sở;           
- Phó Giám đốc Sở; 
- Công đoàn STP; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;     (Thực hiện) 
- CC, VC, người LĐ Sở; 
- Chi đoàn STP;  
- Webside STP; 
- Lưu: VT, VP.Giang (70b). 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 

 

 
Nguyễn Thị Thược 
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