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Thrc hin Cong van s 3202/UBND-NC ngày 16/7/2020 cüa UBND tinh
Quâng Trj ye vic to chrc cuc thi CCHC ti các ca quan, don vj. UBND huyn
Dakrông ban hành kê hoch tO chüc cuc thi tuyên truyên ye cOng tác câi cách
hành chInh trên dja bàn huyn Dakrông nàm 2020 nhu sau:
I. MIJC DiCH, YEU CAU
1. Miic dIch
- Nhm dy manh cong tác tuyên truyn các chü trrnmg cüa Dâng, chInh
sách pháp lut cüa Nhà ni.récc, các ni dung ye cãi cách hành chInh (CCHC); nâng
cao nhn thüc cho can b, cOng chCrc, viên chüc và ngu?ii lao dng trên dja bàn
huyn ye cOng tác
cách hành chInh;
cal

- Phát huy tInh näng dng, sang to cüa can b, cong chüc, viên chüc,
nguäi lao dng nhäm tIm ra các sang kiên, giái pháp thiêt thirc, có khâ näng p
ding trong thrc tê nhàm gop phân thirc hin có hiu qua cOng tác CCHC cüa Co
quan, clan vj, dja phixong, UBND huyn DakrOng trong näm 2020 và nh&ng näm
tiêp theo.
2. Yêu cu
- Cuc thi tuyên truyn v cái cách hành chInh trên dja bàn huyn DakrOng
näm 2020 disçic phát dng, triên khai den toàn the can b, cong chirc, viên chi'rc,
ngu&i lao dng trên dja bàn huyn.
- Các bai dij thi tuyên truyn v CCHC phãi có tInh mài, tInh sang to
trong cách viêt, each dirng bài; phãi phãn ánh dung tInh hInh thirc té ye nh&ng
vic lam tIch circ, có hiu qua trong cOng tác CCHC cüa cci quan, don vj, dja
phuong noi cOng tác, sinh sOng. Không duqc sao chép bài dr thi, bài dâ di.rçic
dAng trên các website, dài phát thành, truyên hInh dt.rói mci hInh thirc.
- Cuc thi phái dam bão tInh cOng khai, minh bach, chInh xác, cOng b.ng
và khách quan.
II. DO! TUNG, NOI DUNG, IIINH THUC
1. Di tirç'ng
Can b, cong chüc, viên chtrc, ng.räi lao dng trong cac co quan chuyên
mOn, don vj si1 nghip thuc UBND huyn, UBND các xâ, thj trân.
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2. Ni dung:
Ni dung bài dir thi phâi nhm vào mvc dIch tuyên truyn, ph bin sâu
rng ye tInh hInh thrc hin cong tác CCHC cüa Co quan, don vj, dja phi.rong, chü
yêu tp trung vào mt so ni dung chInh sau:
- Sang tao, dôi mâi trong cong tác chi dao, diu hành hoc tham mtru chi
dao, diêu hành ye cái cách hành chInh.
- Sang tao, di mâi trong thirc hin k hoach cOng tác CCHC 6 tháng cui
näm 2020 dê dat hiêu qua cao hon.
- Câi each thu tc hành chInh (TTHC), trong do tp trung vào các ni
dung: Don giân hóa TTHC; cái tiên quy trInh giâi quyêt TTHC de tiêt kim tôi da
th&i gian và chi phi thrc hin TTHC nhäm mang lai lcii Ich cho co quan hành
chinh vâ ngi1i dan, to chüc; tang so 11.rçmg hO so dOng han và tnrc han; nân
cao Chat hrqng phiic vii cüa Ca quan hành chInh nhâ nuâc dôi vâi ngx?i dan, to
chüc; nâng cao müc d hài lông cüa ngi.thi dan, to chirc trong vic thirc hin
TITHC.
- Nâng cao hiu qua hoat dng cüa B phn tip nhn và trâ k& qua cp
huyn, cap xã.
- Ung dicing cong ngh thông tin vào xây dirng chinh quyn din t1r; cong
tác quán 1, diêu hành; giãi quyêt TTHC cua các co quan hành chInh nhà rn.râc;
duy trI và cãi tiên trong thirc hin ISO.
- Nâng cao t 1 phát sinh h so trong thirc hin djch v Cong trirc tuyên
müc d 3 và 4 cüa ngtr?ii dan và to chüc.
- Nâng cao chit lucing di ngU can b, cong chi'rc, vien churc; cách cách tài
chInh công; hoè.n thin co câu, tO chirc b may, biên chê, vj trI vic lam, Co CâU
ngch cong chirc và so krcng ngi.thi lam vic trong don vj sir nghip cOng lip.
- Cãi thin mOi tnthng kinh doanh nhm thu hut d.0 tu, tang t l dóng gop
vào thu ngân sách cüa huyn.
- Nâng cao chi s Cái cách hành chInh c.p xâ, cp huyn, cp tinh (PAR
INDEX); Chi sO hãi lông cüa nguñ dan, to chüc dOi vth sir phiic viii cüa co quan
hành chInh nhà rnthc (SIPAS); Chi sO näng l?c canh tranh cap tinh (PCI); Chi sO
hiu qua quãn trj hành chInh cong cap tinh (PAPI).
3. HInh thfrc:
Bài dir thi dugc np v du&i dng bài vit, hoc doan video
III. THI GIAN THI VA CACH THIJ'C TO CHUC CUQC THI
1. Thbi gian
- Cuôc thi duçic t chüc ti'r ngây 01/9/2020 dn ngày 15/9/2020.
- Ban Giám khao hoãn thành vic chm bài dir truâc ngày 2 1/9/2020
- COng bi kt qua và trao giãi thi.râng truâc ngày 3 0/9/2020.
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2. Cách thüc
M& Ca quan chuyên môn, don vj sr nghip thuc UBND huyn; UBND
các xã, thj trân 1ira ch9n It nhât 01 bài dir thi có chat krqng cüa CBCCVC và
ngu&i lao dng gri ye Phông Ni vi chm nhât vào ngày 15/9/2020.
A
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Tren ca so cac bai dir thi Ban to chuc cupc thi huyçn se to chixc cham diem
dê trao giái. Bài di thi dat giài sê dxcc nhn tiên thi.thng theo quy djnh Mic 2,
Phân VI Kê hoach nay và &rcic däng bài trên Trang thông tin din tCr cüa huyn.
D)i vâi bài di:r thi dithi dng bài vit: Bài vit drçic dánh may trên giy A4,
danh so trang, bia (ghi ho va ten tac gia, chrc vu, don vi cong tac, sO diên thoai,
ghi tiêu dé bài viêt va diicic dóng thành quyên. Bài viêt ngän gQn, d hiêu. Vé an
dinh sO lixçing chit viêt: tir 1000 den 2000 chtr. Kern theo hInh ãnh, dTa CD video
(nêu co)
Di vài bài dir thi dLrâi dang video: Thyi h.rqng video tir 04 dn 06 phüt.
San phâm video np ye là dia CD, có tüi bçc ben ngoài, ghi rô h9 và ten tác giá,
lieu dê bài dir thi, don vj cong tác, din thoti.
IV. CO CAU GIAI THUONG
1. Giãi thuö'ng cá nhân
- 01 giãi nht
-01 giâinhI
-0lgiâiba
2. Mi.rc thir&ng: Ca nhân dat giái thu&ng sê nhn dixçc müc tin thu&ng
nhu sau:
- Giài nht: 2.000.000 dng
- Giâi nhI: 1.500.000 dng.
- Giãi ba: 1.000.000 dng.
Dng th&i, bâi dir thi dat giãi s dirqc dang trên Trang thông tin din t1r cüa
huyn và trên h thông ba phát thanh dja phuong (dôi vài bài viêt).
V. TO CHUC THVC HIN
1. Thu trtrOng các co quan, don vl thuc UBND huyn, Chü tch
UBND các xã, th trn
Ph bin, quán trit K hoach nay dn toàn th can b, cOng chüc, viên
chüc và ng.thi lao dn thuc quyén quân l thrc hin. To chi'rc lam bài dr thi
tham dir darn báo yêu câu Ké hoach nay.
2. Phông Ni vy:
- Tharn miru TJBND huyn thành 1p Ban To chirc cuc thi, Ban chm thi.
- T chüc nhn bài dr thi tir các ca quan, don vj và cung cp Ban chm thi.
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- Tham mixu UBND huyn trao giái.
3. Van phông HOND và UBND huyn; Trung tam VHTT-TDTT
- D& vài Van phông HDND vá UBND huyn: Tham muu UBND huyn
dàng tâi bài dr thi ctt giâi trên Trang thông tin din ti'r huyn.
- Di vói Trung tam Van hóa thông tin - Th die th thao: Tham misu
UBND huyn truyên phát bài dr thi dt giái trên h thông ba phát thanh dja
phinmg.
.

A
4. Phong Tai chinh-Ke
hoich:

Trén cci s& ct xut cüa Phông Ni vii v kinh phi t chrc cuc thi, kinh phi
traothi.râng, Phông Tài chinh-Kê hoch thâm djnh, tham mi.ru UBNID huyn
quyêt djnh.
Can cü K hoach nay, yêu c,u Thu truâng các cci quan, don vi thuc
UBND huyn và Chü tjch UBND các xâ, thj trân nghiêm tue thrc hin./.,'
N0inhin:
- S& Ni viii, Thu&ng trtrc Huyn üy (be);
- Các cci quan, dcn vj thuc UBND huyn;
- UBND eác xã, thj trn;
- CVP, Cng TI'DT;
-LIxuVTNV.(
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