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T chüc cuc thi tim hiu cãi cách hành chlnh nàm 2019
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Trin khai K hoach s 1 191/KH-UBND ngày 07/3/20 19 cüa Uy ban
nhân dan tinh v tuyên truyn cái. cách hành chInh nàm 2019; So Ni vi ban
ành K hoch t chrc cuc thi tim hiêu cãi each hành chInh näm 2019, ci
thnhiysau:
I. MI,JC DICH, YEU CAU
1. Myc dIch
Thông qua cuc thi ph bin sâu rng nhthig ni dung ca bàn các van
bàn pháp 1ut ye cai each hành chInh nhäm giüp di ngü can b, cong chüc,
viên chirc nàm bat chü trtwng cüa Dàng, chInh sách pháp 1ut cüa nba nuOc,
các van bàn chi do cüa Trung ucing và cüa tinh ye cong tác câi each hành
chInk
-

Nâng cao nhn thüc, trách nhim cüa can b, cong chüc, viên chi'rc
trong viec tham muu, thuc hin Cong tác cãi each hành chInh taico quan, dan
vj, dia phuang.
-

2. Yêu cu
Vic t chirc cuc thi phài quán trit theo tinh thn chi do trong các vAn
bàn cüa Dàng và Nhà nisOc ye cãi cách hành chInh.
-

Cuc thi dixqc t chüc vOi tinh than nghiem tüc, thit thrc, tit kim,
hiêu qua, huy dông thwc sr tham gia dông dão cüa di ngü can b, cong
chire, viên chcrc trên dja bàn tinh.
-

II. DO! TUQNG, NQI DUNG VA H!NH TH11C CUQC THI
1. Di ttrçng
a) Di tirçrng tham gia dir thi: Can bO, cong chirc, viên chrc, ngxOi lao
dng trong các Ca quan, dan vj, dja phiscng dóng trên dja bàn tinh Quâng
Nan-i (bao gôm các ca quan Trung w:ing ducic to chirc theo ngành d9c dong
trén dia bàn tinh).

b) IMi tuçrng không tham gia diy thi: thãnh viên Ban T chüc, T biên
son và ch.xn ch9n ni dung, can b phi trách k5 thi4t cüa h thing ph.n
mni thi tric tuy6n.
2. Ni dung thi
Cuc thi tim hiu v cái each hành chInh näm 2019 duçic t6 chirc gm: 04
ks'; m& tháng mt kS'.
- Ni dung gm thi trc nghim và vi& 01 bài 1u.n.
a) Phdn trdc nghim:
Ni dung thi gm: Chü tnrong cüa Dàng, chInh sách pháp 1ut cüa nhà
nuóc, các vAn bàn chi do cüa Trung uang và tinh Quãng Nam lien quan dn
cong tác cãi cách hành chInh (theo Danh myc tài lieu tham kháo a'Inh kàm).
b) Phcn viè't hal lun: Thrc hin & k' thi chung cuc (ks' thr 4)
Ni dung:
- Sang kMn, cách lam rnài v cong tác cài cách hành chInh áp ding ducic
vao thrc te ye cong tac cai cach hanh chinh ti co quan, dcm v;, da phuang
hoc ti tinh Quãng Nam.
- Các sang kin hoc cách lam rnâi trong câi cách hành chInh phãi dáp
frng yêu câu sau: chua drçic cong bô trén cac tâi 1iu, các cuc thi khác hoc
trén các phixang tin thông tin di chüng; lan dâu tiên dixçic áp ding và Co khá
nàng mang 1i lçii Ich thit thirc nhAm nâng cao hiu qua cong tác cái cách
hành chInh tai Ca quan, don vj, dja phixcing hoc t?i tinh Quàng Nam.
3. HInh thfrc thi
- Thi trc nghim trrc tuyn, ngr&i dir thi trâ l&i các các câu hói tti dja
chi: http://duthicchc.quangnam.gov.vn. (hoc truy cp vào banner cüa Hi thi
tai Cong thông tin cãi cách hành chInh tinh, website S& Ni vi). Chi tiêt ye
cách thüc tham gia dir thi &rçYc thrc hin theo hràng dk tai The l cuc thi.
III. TIEN DQ, TH1 GIAN THC HIN

It. Tir ngày 25/7/2019 dn ngãy 15/8/2019
- Thành 1p Ban Tt chCrc cuc thi và T giüp vic;
- Ban hành K hoch, th l cuc thi;
- Xây dirng và thit k phAn mm dir thi.
- Xây dmg ngân hang câu hôi trc nghim (200 câu hói và dáp an);
2. Tir ngày 16/8/2019 ttn ngày 09/9/2019
Phát dng cuc thi, ph bin rng rãi Th l cuc thi trên các phixcing
tin thông tin di chüng, dang tãi trên Cong thông tin cãi cách hành chInh tinh
vàwebsite So Ni vii dê can b, cong chi'rc, viên chcrc näm rô ni dung Va
triên khai thirc hin.
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- Các cci quan, dan vj, dja phucing phát dng can b, cong chCrc, viên
chc, ngi.rii lao dng tham gia cuc thi.
3. Tir ngày 10/9/2019 dn ngày 20/12/2019: Bt du thi tr kS' thu 1 den
k thr 4, thii gian chinh thCrc: ttr 7h30 ngày 10/9/2019 và k4t thüc lüc 23h00
ngày 20/12/2019. Th&i gian ci th cho timg k' thi theo htr&ng dn tai The 1
cuc thi.
4. TIr ngày 25/12/2019 dn ngày 30/12/2019: T chüc tng ket và trao
giai.
iv. ca CAU

GIAI THI1NG, KINH PH! THIJC HIN

1. Co cu giãi thtrông:
a) Giái cá nhán
Cuc thi din ra trong 4 ks', m& kr có 4 giâi thtrông, gm: 01 giãi nht,
01 giài nhI, 02 giái ba và 03 giài khuyen khIch.
b) Giái tp th
Sau khi ket thüc 04 k' thi, Ban T chüc sê quyet djnh 02 giãi tp the
dành cho các cy quan, dcrn vj, dja phuang Co tng s nguii tham d nhieu
nhât và s bài thi có ket qua dat trén 50% so v&i thang diem t6i da.
c) Giá tn tüng giãi thtrâng ducic thirc hin theo quy djnh t?i The l cuc
thi.
2. Kinh phi thiyc hin
Kinh phi thirc hin cho cuc thi &rcic chi trâ tir ngun kinh phi cüa UBND
tinh cap cho So Ni. viii tai Quyet djnh so 1518/QD-UBND ngày 24/5/2019
cüa Uy ban nhân dan tinh.
V. TO CHUC THIC HIN
1. S&Nivy
- Chü tn ph6i hçip vOi các SO, ngãnh xay dirng ngãn hang cau hOi trc
nghiem; lap dii toási kirth phi to chrc cuc thi, tong hçrp thanh quyêt toán theo
quy dinh;
- Thành 1p Ban T chüc cuc thi, ban hành Ke hoach To chCrc thi tim
hiêu ye câi cách hành chInh näm 2019;
- Tng hcrp,th.m djnh và biên tp b câu hOi, trinh Ban T chüc tuyên
ch9n và duyt dé cho các k' thi.
- Phi hqp vOi Trung tam Cong ngh thông tin và Truyên thông, SO
Thông tin và Truyên thông xây drng chuyên mi1c, phân mém dir thi trrc
tuyén và däng tái các thông tin ye cuc thi len Cong thông tin cãi each hành
chInIi tinh và website SO Nôi vu.
- Tham mru UBND tinh b sung ket qua cüa các co quan, don vj, dja
phiicng tham gia cuc thi vào tiêu chI dánh giá, xep hang cãi cách hành chInh
nãm 2019.
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2. S& Thông tin và Truyn thông
cong doàn viên chüc tinh và các ngành có lien
- Phi hçrp vâi Sâ Ni
quan to chirc tuyên truyên, phát dng cu)c thi.
vv,

- Chü trI, chi do dcm vj Co lien quan xay dirng ph.n mm dr thi tr%rc
trinh hot dng dôi
tuyn, thu thp thông tin tu 1iu; chju trách nhim
vói ph.n mm dr thi trrc tuyn, bâo dam thông tin v kt qua cuc thi.
ye

qua

3. Cong doàn viên chtrc tinh: Phi hcp t chi.rc tuyên truyn, ph bin
•*
cno doan vien cong doan tham gia cuçc thi tim hieu ye cat cach hanh chinh
näm 2019.
1
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Trên day là KE hoach th chrc cuc thi tim hiu cãi cách hãnh chInh nãrn
20 19. KInh dê nghj các Ca quan, don vi, dia phuo'ng quan tarn, phôi hcrp âê
cuc thi dat k& qua.!. '/
Nci nh?ln:
- UBND tinh (b/cáo);
- Các Si, ban, ngành;
- UBND các huyn, thj xã, thành ph;
- Co quan nganh dpc dóng trên dja bàn tinh
- Thành viên BTC cuc thi;
- LLrI1: VT, CCHC.
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$iEu ci CACH HANH CHIN!! NAM 2019
iCP ngày 08/11/2011 cUa Chfnh phü ban hành Chi.rang
1.Nghj
trinh t6ng the cãi each hành chfnh nhà rnrôc giai don 2011-2020;
2. Quyt djnh s6 225/QD-TTg ngày 04/02/2016 cüa ThU tuOng Chinh phU phé
duyt K hoach cal cách hành chlnh nhà ntrâc giai don 20 16-2020;
3. Nghj quyét s6 36aJND-CP ngày 14/10/2015 cUa Chinh phU v Chinh phU
din tir;
4. Nghj djnh s6 61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018 cUa Chmnh phU v thrc hin ca
che mt cüa, mt cra lien thông trong giãi quyt thU tic hành chlnh;
5. Nghj quy& s 03-TUINQ ngày 27/4/20 16 cUa Tinh Uy Quàng Nam ye day
mnh cong tác cal each hành tren dja bàn tlnh giai don 2016-2020;
6. Quyt djnh s 190 8/QD-UBND ngày 02/6/2016 cUa UBND tlnh Quáng Nam
ye ban hành Chucn trinj-i hành dng thirc hin Nghj quyêt Hi nghj Tinh Uy lan
th(r ba (khóa XXI) ye dy mnh cOng tác cal each hành chInh trén dja bàn tinh giai
doin 2016-2020;
7. Quyt djnh s 2640/QD-BNV ngày 10/10/2017 cUa B Ni vi phê duyt Dé
an "Do kthng sr hài lông cUa nguii dan, to chüc d6i vi sr phic vi cUa cci quan
hành chIth nhà nuc giai don 2017 - 2020".
8. Báo cáo s 1211/BC- SNV ngàyl4/6/2019 cUa Sâ Ni vii tinh Quâng Nam
ye két qua chi so Cái cách hãnh chinh cap tinh (PAR INDEX) näm 2018.
9. Báo cáo 986/BC-SNV ngày 13/5/2019 cUa Sâ Ni vii flnh Quâng Nam ye
phên tIch Chi so Hiu qua Quãn trj và hành chInh cong cap tinh (PAPI) tinh Quãng
Nam riäm 2018.
10. Báo cáo s6 3281BC-SKHDT ngày 30/5/20 19 cUa So Ké hoch Dâu tu
tinh Quang Nam ye dánh giá, phãn tIch kt qua chi so PCI 2018 và dé xuât giái
pháp cal thin môi tru1ng dAu tu kinh doanh, nâng cao näng hrc cnh tranh tinh
Quáng Nam.
11. Các ni dung khác lien quan v cal each hành chInh./.

