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Ti chuc Cuc thi "TIm hiu sang kin, giãi pháp cãi each hành chInh
huyn Dakrông nãm 2019"
Thrc hin K hoch s 3888/KH-UBND tinh Quáng Trj ye to chi'rc Cuc
thi "TIm hiêm sang kiên, giãi phap cái each hành chInh tinh Quàng Trj näm
2019". UBND huyn ban hành Ké hoch to chrc Cuc thi "sang kiên ye cãi cách
hành chInh huyn Dakrông näm 2019" nhu sau:
I. MIJC IMCH, YEU CAU
1. Myc dIch
- NhAm tang cithng cong tác tuyên truyn các chü trung cüa Dãng, chInh
sách pháp lut cüa Nhà ntróc ye cài each hành chInh (CCHC); nâng cao nhn
thüc cho can b, cOng chirc, viên chrc và ngu&i lao dng trên dja bàn huyn ye
cOng tác cãi cách hành chmnh;
- Phát huy tInh nàng dng, sang t?o cüa can b, cOng chtrc, viên chirc,
nguii lao dng nhäm tIm ra sang kiên, giái pháp thiêt thirc, cO khã näng áp ding
trong thrc tê dê thI diem và nhân rng mô hInh trên dja bàn huyn và tinh, gop
phân th%rc hin cO hiu qua cong tác CCHC cüa huyn DakrOng nOi riêng và tinh
Quãng Trj nói chung.
2. Yêu cu
- Cuc thi " TIm hiu sang kin, giãi pháp cãi each hành chInh huyn
DakrOng näm 201 9t diiçic tuyên truyên, phát dng, triên khai den toàn the can b,
cOng chüc, viên chi'rc, ngi.r&i lao dng trên dja bàn huyn.
- Các d xut, sang kin, giái pháp, cách thirc thrc hin mâi trong cOng tác
câi cách hành chInh phái darn bão các yêu câu: CO tInh mài, sang tao, doe dáo,
khã näng áp ding vào thirc tê và có hiu qua.
- Dam báo tInh cong khai, minh bach, chInh xác, cOng bang và khách quan;
không duçic sao chép các sang kiên, kinh nghim cüa các ca quan, don vj, cá
nhân khác.
ii. oOi TUNG, NQI DUI4G, HINH THUC

1.iMi tirçvng
Can b, cOng chüc, vien chIrc, ngui lao dng trong các Co quan chuyên
môn, don vj sr nghip thuc IJBND huyn, UBND các xã, thj trân có sang kiên,
giâi pháp CCHC.
2. Ni dung:

Ni dung bài thi d xut sang kin, giâi pháp Co tInh khâ thi áp dung thirc
té, tiêt kim kinh phi, thii gian. .nhäm thirc hin tot cong tác CCHC cho ea
quan, &Yn vj mInh hoc huyn, tinh và tp trung vâo mt so ni dung chInh sau:
- Sang kin, giái pháp nhm cài thin môi tru?mg kinh doanh, nâng cao các
Chi so näng lire cnh tranh cap tinh (PCI); Chi sO hiu qua quàn trj và hành chinh
cOng cap tinh (PAPI); Chi sO CCHC (PAR-INDEX) và Chi so hài lông cüa ngui
dan, to chirc dôi vOi sir phic vij cüa co quan hành chInh nhà ni.râc (SIPAS).
- Sang kin, giái pháp don giâi hóa, loai bô, ct giám hoc sCta di, b sung
các thu tic hành chInh cOn chông chéo, mâu thun, không cOn phü hqp vài don
vi, dja phuong hoc gay phiên ha cho vic tiêp nhn và xr 1' cong vic cüa các to
chüc và cá nhân.
- Sang kin, giãi pháp v vic nâng cao hiu qua hoat dng cüa B phn
tiêp nhn và trã kêt qua cap xã, cap huyn và Trung tam phiic vi hành chinh cong
tinh.
- Sang kin, giái pháp v vic üng ding cong ngh thông tin vào cong tác
quân l, diêu hành, giãi quyêt thu t%lc hành chinh CC co quan hành chInh nhà
nithc; nâng cao vic cung cap và áp dung djch vi1 cong trrc tuyên mirc d 3 và 4;
duy trI và cái tiên trong thirc hin ISO.
- Sang kin, giâi pháp nâng cao chit hrqng di ngü can b, cong chirc, viên
chüc; eâi cách tài chinh cOng; hoàn thin Co CâU, to chüc b may, bién chê, vj trI
vic lam, cor câu ngeh cOng chirc và so lixçing ngii?i lam vic trong &m vi si.r
nghip cong lap.
3. HInh thuc:
HInh thüc dir thi duâi dng bâi vit cüa cá nhân hay nhóm tác giã v các
sang kiên, giâi pháp trong thirc hin cãi each hành chinh cüa Co quan, don vj, xA
huyn, tinh. Dôi vâi các bài dr thi ye linh vrc cong ngh thông tin, dijng hInh
ãnh hoc video, ngoài hInh thirc viêt có gl'ri kern dia CD kru trCt phân mérn, hInh
ânh hoc video.
III. THI GIAN THI VA CAC THUC TO CHI1'C CUQC THI
1. ThO'i gian
- Cuc thi duqc t chirc tr tháng 9/2019 dn ngày 01/10/2019.
- Ban Giám khão chm bài dir thi tlr ngày 04/10/2019 dn ht ngày
10/10/20 19.
- T chüc cong b kt qua và trao giai thi.r&ng tnróc ngày 14/10/2019.
2. Cách thirc
Mi cci quan chuyên môn, don vj sir nghip thuc UBND huyn; UBND
cac xã, thj trn lra chçn it nhât 01 bài dir thi có chat hrcing giri ye Phông Ni vii
chm nhât vào ngày 02/10/20 19.
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Trên Co si các bài d? thi Ban t chrc cuc thi huyn sê t ehirc chm dim
dê trao giãi.
Cácsáng kin v cãi each hành chInh dixçic dánh may trén giy A4, dóng
thành quyên, the thüc và k thut trInh bay theo Thông tu so 01/201 1/TT-BNV
ngày 19/01/20 11 cüa B Ni vi1. Ni dung trInh bay các sang kiên kinh nhim ye
cãi each hành chInh theo hu&ng dn tai Phii htc dinh kern.
iv. ci CAU GIAI THU'NG
1. Giãi thtr&ng Ca nhân
-01 giãinhât
-01 giàinhI
- 02 giâi ba
2. Mfrc thtr&ng: Thiic hin theo djnh müc quy djnh
V. TO CH11C THIIC HIN
1. Thu trtrirng các co' quail, don vi thuc UBND huyn, Chü tich
UBNI) các xã, thi trn:
Ph bin, quán trit K hotch nay dn toàn th can b, cong chüc, viên
chüc thuc quyên quân 1 thrc hin. To chüc viêt bài tham dir dam bão yêu câu
Ké ho?.ch nay.
2. Phông Ni vii:
- Hithng dn các co quan, don v tham gia each vit các sang kin kinh
nghim ye cãi each hành chInh.
- Tham muu UBND huyn thành 1p Ban Tt chi'rc cuc thi, Ban chrn thi
và To this k gillp vic.
- T chirc nhn bài di thi t1r các cci quan, dun vj và cung cp Ban chm thi
và To this k giiip vic.
- Tham mixu UBND huyn trao giãi.
- Tham mixu UBND huyn áp d%Ing các sang kin hiu qua vào hoat dng
ti các Co quan, dcm vi.
,.

,

3. Phong Tai chinh-Ke hoch:
Trên cci sâ d xut cüa Phông Ni vi v kinh phi t chi.'rc cuc thi, kinh phi
trao thu&ng, Phông Tài chInh-Kê hoach thâm djnh, tham mixu UBND huyn
quyt djnh.
4. Phông Van hóa-Thông tin, Trung tam VHTT-TDTT
T chirc tuyên truyn, ph bin sâu rng K hoch nay dn toân th can b,
cong chüc, viên chirc các co quan, don vj thuc UBND huyn va UBNID các xã,
thj trn bit, thirc hin. Xây dmg phóng sir ye cuc thi dê tuyên truyên trén các
phuong tin thông tin di chüng.
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Can cü K hoich nay, yéu c.0 Thu tru&ng các Co quan, don vj thuc
UBND huyn và Chu tjch UBND các xä, thj trân nghiêm tüc thrc hinL.A.-'
Nri nh1n:
- Sà N,i viii, Thtrmg trirc Huyn üy (be);
- Các ca quan, &m vi thuc UBND huyn;
- UBND các xA, thj trn;
- CVP, Cöng TTDT;
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