BAN TO CH!C
CUQC THI TIM HIEU
CAl CACH HANH CH!NH
NAM 2019
cçj 5/TL-BTC

CONG HOA xA HQI CHJJ NGHTA VIT NAM
Dc lap - Ttr do - Hanh phüc

Quáng Nam, ngày,A 6' tháng 2' nám 2019

TRUONGDIH9CQUANG
A'

DEN

s6 3. ............
kWNgày:

Chuyêfl:.0

THE L
T6 chác cuc thi tim hiu cãi cách hành chinh näm 2019

........

1654/KHSNV ngày 24/7/20 19 cüa Sâ Ni vi tinh
Quang Nam v t chüc cuc thi tim hiu cai each hành chInh n.m 2019; Quyêt
djnh s6 47/QD-SNV ngày 25/7/2019 ye thành 1p Ban To chüc cuc thi tim hiêu
cãi each hành chInh näm 2019; Ban T6 chixc cuc thi ban hânh Th 1 cuc thi tim
hiêu cai cách hành chinh näm 2019 v&i cac ni dung, cii th nhix sau:

Lu ho Sd SO _JCU' K hoch SO

I. DOT TUNG, NQI DUNG VA HINH THC CUQC Till
1. 1)61 ttrqng
a) B61 ttrçrng tham gia dr thi: Can b, cong chiic, viên chirc, ngui lao dng
trong cac cci quan, don vj, dja phuung dóng trên dja bàn tinh Quãng Nam (bao
gôm các Cy quan Trung txang dLrcic to chirc theo ngành doc dóng trén dja bàn
tinh).
b)D61 tirçrng không tham gia dir thi: thành viên Ban To chc, To biên SO?..fl
và châm ch9n nQi dung, can bQ ph trách k thu.t cüa h thông phãn mêm thi triic
tuyên.
2. Ni dung: Thi trc nghim và vit 01 bài lun.
a) Phcn thi trcc nghiçm:
Ni dung thi: Chü trtrcing cüa Dãng, chInh sách pháp 1u.t ct'ia nhà nuc, các
van bàn chi dao cüa Trung i.wng và tlnh Quãng Nam lien quan den cong tác cãi
each hânh chinli (theo Danh myc tài lieu tham kháo dInh kern).
5) Phdn viê't bài 1uçn: Thrc hin a k' thi chung cuc (k thr 4).
N91 dung yeu cau:
- Sán kin, each lam m&i v cong tác cài cách hành chInh áp diving duçic vào
thirc t ye cong tác cái cách hành chInh ti cci quan, dan vj, dja phuong hoc tai
tlnh Quãng Nam.
- Các sang kin hoc each lam mâi trong cãi each hành chInh phãi dáp irng
yéu câu sau: chua duçc cOng b trên các tài lieu, các cuc thi khác hoc trên các
phLrong tin thông tin di chi1ng; lan dâu tiên duçic áp ding Va có khá náng mang
1

li !cYi Ich thit thirc nhm nâng cao hiu qua cong tác cãi cách hành chInh ti c
quan, &Yn vj, dja phirnng hoc t?i tinh Quang Nam.
3. Hinh thüc thi
Cuc thi ducic t chic duài hInh thirc thi tryc tuyn trên mng internet. Ngui
dir thi truy cp tri,rc tip vao dja chi http://duthicchc.quangnam.gov.vn d tham gia
cuc thi (hoc truy cp vâo Cng thông tin din tCr cài cách hành chInh tinh,
Trang thông tin din tl~ Sà Ni vti và nhp chut vào banner cüa Cuc thi "tim
hiu cãi cách hành chinh" näm 2019). Ngthi tham gia d thi trâ Ru các câu hOi
trc nghim trçrc tip tren may vi ti nh trong phn mm b ngân hang câu hôi dixcuc
thiet ke san voi nhieu cap dp (tu de den kho).
S hxçung câu höi trong m& d thi trc nghim là 20 câu va thôi gian lam bài
là 20 phüt a ph.n thi träc nghim. Di vâi kS' thi chung cuc (ks' thu 4), ngoài 20
câu hOi träc nghim, nguài dr thi tham gia vi& 01 bài luQn (nc7i dung bat luán
khóng qua 02 trangA4, font chi': Times New Roman, cô' chI' 14), ni dung bài
lun duçuc tãi len phãn mêm dir thi trong khoãng th?ui gian bat dâu và kêt thüc cüa
k'thCr4.
6 các k) thi 1,2 và 3, mi ngu&i chi dang k thi mt lnI01 k)'. Riêng dôi
vói k' thi thir 4 là nhung ngi.xôi dot giái nhât, nhI, ba, giãi khuyên khIch hoc
nhüng ngithi có so diem bài thi träc nghim dt tu 70 diem trâ len so vai diem tôi
da (100 diem) cüa mOt trong 03 k' mth duqc tham gia dr thi.
Nguoi du thi dang k' tham gia thi tWc tip trên trang mng tai dja chi
http://duthicchc.quangnam.gov.vn. Dê tham gia cuc thi, ngi.n'i dir thi hoàn thành
vic cung cap day dü, chInh xác các thông tin theo htxàng dan tai dja chi nêu trén.
Thông tin ngixäi di1 thi däng k)2 sê là can cir d Ban T chuc cuc thi xét Va
trao iãi. Ban TO chüc cuc thi không cong nhn kt qua di vri ngu&i dr thi khi
Co bat k' trung thông tin nào däng k sai lch so v6i thrc tê hoc nguai dr thi
không thuc nhóm dôi tixng tham gia dir thi.
-

-

-

-

II. sO LUNG DQT THI, THI GIAN TO CHU'C, TONG KET cuQc
THI
1. S 1ung dçt thi: Cuc thi tim hiu v cái cách hành chInh näm 2019 duçuc
t chüc gm: 04 kS'; mi tháng mt kS'.
2. Thôi gian t1 chfrc cuc thi:
a) Phát dng cuc thi: Ngày 05/9/2019.
b) Thai gian thi: Bt du tir ngày 10/9/2019 20/12/2019, c th nhu sau:
K)) 01: B& ddu hc 07h30 ngày 10/9/2019. Ke't thzc hc 23h00 ngày
3 0/9/2019.
K)) 02: Bat dcu lác 07h30 ngày 10/10/2019. Ké't thzc hc 23h00 ngây
30/10/2019.
-

-

-
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- K 03: Bat du lüc 07h30 ngay 10/11/2019, Kt t/nc lüc 23h00 ngày
30/11/2019.
- K)) 04 (ic)) chung cu(5c ). Bct dAu lüc 07h30 ngày 05/12/2019. KIt thüc lüc
23h00 ngày 2 0/12/2019.
3. Thôi gian tng kt cuc thi: Th&i gian tng kt và trao giâi cho 04 k'
thi (dr kie'n khoáng thai gian tfr ngày 25/12/219 din ngày 30/ 12/2019, Ban
T chiv sJ cO thông báo cy thê.
iii. cAcii TINH KET QUA, C CAU vA ciA TRj GIAI TH1S(1NG
1. Cách tlnh kt qua
- Thang dim t& da: 100 dim d6i vài phAn thi ti4c nghim và 50 dim d6i
vói phn bài 1un, ci,i th nhiz sau:
+ Dim bài thi trc nghim: mi câu 05 dim:
+ Diem bài 1un: 50 diem (Thrc hien o ky thi thi.r 4)
- Trong tru1ng hçip s ngtthi dr thi (tr 2 ngu&i trâ len) cing có k& qua dirn
bang nhau, Ban T chüc s can cCr vào thii gian lam bài dr thi träc nghim dê
trao thtring cho nguñ có th&i gian lam bài s&m nht so vài thai gian quy djnh.
2. Cr cu giãi thirô'ng
Ca cu giãi thuâng cho cá nhãn và tp thâ cáck' thi nhtr sau:
Ca than: 01 giãi that, 01 giai nhi, 02 giai ba va 03 giãi khuyen khich.
Tp th: 02 iâi tp th dành cho ca quan, dcm vj, dja ph.rcmg có tong ,sô
nguai tham d nhieu nMt và so bài thi có kt qua dat trên 50% so vOi thang diem
tôi da a tAt Ca 04 k thi.
3. Giá trl giãi thir&ng
3.1. Cánhân:
a) Giái thzcong cho mOi 19).
- 01 giãi nhât tn giá 2.000.000 dông
- 01 giãi nhI, mi giãi trj giá 1.500.000 dông.
- 02 giãi ba, m& giái trj giá 1.000.000 dông.
- 03 giâi khuyn khIch, môi giãi trj giá 500.000 dng.
b) Giái thw&ng chung cuôc cho Ic))
(Ic)) tht 4): Ca cAu giái thuing cho kS'
cuoi: Ngoài qua tng và giAy chrng nhn cUa Ban To chüc cuOc thi, môi giái có
s tiên mat nhix sau:
- 01 giãi thAt trj giá 4.000.000 dng.
- 01 giãi nhI, môi giái trj giá 3.000.000 dông
- 02 giãi ba, m& giãi trj giá 2.000.000 dông.
- 03 giái khuyên khIch, mi giãi trj giá 1.000.000 dông.

3.2. Tlp (hi:
- 02 giãi, m& giãi tn giá: 2.000.000 dông.
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IV. VI PH4LM THE L VA GIAI QUYET KHIEU NLI
1. Ban T ch(rc không trao giãi cho nhfrng ngirô'i tham dr cuc thi vi
phm mt trong các trirông hçrp sau:
- Nguôi dx thi có nhiu hon 01 tài khoàn dAng k dr thi.
- Không có gMy ti thy than d Ban T chirc xác thrc li ngi.rtM dt giãi.
- Thông tin dàng k cüa ngixii dr thi sai 1ch vài giAy tä thy than.
2. Giãi quyt khiu ni:
Trong th&i hn 05 ngày, k t1r ngày Ban T chirc cong b kt qua cuc thi,
ngu?ri di,r thi có quyn khiu nai ye kêt qua thi. Sau thyi hn trên, Ban To chrc
cuc thi sê không giãi quyt.
Trên day là th 1 cuc thi tim hiu cài cách hành chInh näm 2019.!. ru/7
Nol nhçn:
- UBND tinh (b/cáo);
- Các Sâ, ban, nganh;
- C quan ngánh dcc dOng trén dja bàn tinh;
- UBND các huyn, th x, thành ph&
- Thành vién BTC cuc thi;
- Li.ru: VT, BTC.

PHO

DOC SO NQI VJ
TrnNgQcHôa
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CU Ii C 1U1M'!

C TAI LIEU TRAM KHAO
U CA! CACH HAN!! CHINH NAM 2019

T'ngày 08/11/2011 cUa ChInh phU ban hành Chi.rang
1.Nghj u \ e h
trInh tng the cài c
chinh nha nuâc giai don 2011-2020;
2. Quyt djnh s 225/QD-TTg ngày 04/02/2016 cUa Thu tuâng ChInh phii phê
duyt K hoach cãi each hành chmnh nha nuóc giai don 20 16-2020;
3. Nghj quy& so 3 6aIND-CP ngày 14/10/2015 cUa Chmnh phü v ChInh phü
din tCr;
4. Nghj djnh sO 61/201 8LND-CP ngày 23/4/2018 cüa ChInh phü v thrc hin ea
ch mt cra, mt cira lien thông trong giãi quyt thu tic hành chmnh;
5. Nghj quy& sO 03-TU/NQ ngày 27/4/20 16 cüa Tinh üy Quâng Nam v dy
manh cong tác cãi each hành trên dja bàn tinh giai don 2016-2020;
6. Quyt dinh sO 1908/QD-UBND ngày 02/6/2016 cüa UBND tinh Quãng Nam
ye ban hành Chi.ran trmnh hành dng thrc hin Nghj quyêt Hi nghj Tinh Uy thn
thu ba (lthóa XXI) ye day mnh cong tác cãi cách hành chInh trên dja bàn tinh giai
don 20 16-2020;
7. Quyt djnh sO 2640/QD-BNV ngày 10/10/20 17 cüa B Ni vi phê duyt Dê
an "Do lu?ing sir hài lông cüa ngu?i dan, to chiic dôi vài sir phiic vi cüa ca quan
hành chInh nha nixOc giai don 2017 - 2020".
8. Báo cáo sO 1211/BC- SNV ngày 14/6/2019 cüa Sâ Ni vi tinh Quãng Nam
ye kêt qua chi so Cái cách hành chInh cap tinh (PAR INDEX) näm 2018.
9. Báo cáo 9861BC-SNV ngày 13/5/2019 cüa So Ni vi tinh Quáng Nam ye
phân tIch Clii sO Hiêu qua Quãn tr và hành chInh cong cap tinh (PAPI) tinh Quáng
Nam näm 2018.
10. Báo cáo sO 328/BC-SKBDT ngày 30/5/2019 cUa SO K hoch Va Dâu tu
tinh Quãng Nam ye dánh giá, phân tIch kêt qua chi so PCI 2018 và dê xuât giâi
pháp cái thiên môi truYng dâu tu kinh doanh, nang cao nang 1irc c?nh tranh tinh
Quáng Nam.
11. Các ni dung khác lien quan v cài cách hành chInh./.
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