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KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Công tác cải cách hành chính năm 2020
của Sở Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Công văn số 3202/UBND-NC ngày 16/07/2020 của UBND
tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức cuộc thi cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn
vị, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu
Công tác Cải cách hành chính năm 2020” như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách
pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính, giúp CCVC và người
lao động trong cơ quan nắm rõ hơn các văn bản, các quy định của Trung ương,
của tỉnh, của Sở về công tác CCHC.
- Nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức và người lao động về
Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, qua đó khơi dậy ý thức tự
giác rèn luyện, đề cao tinh thần trách nhiệm của CCVC và người lao động trong
thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở.
- Thông qua cuộc thi tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, công
chức trong việc phát huy sáng kiến, giải pháp trong thực hiện cải cách hành
chính, giúp công chức, viên chức nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
2. Yêu cầu
- Cuộc thi tìm hiểu công tác CCHC được tuyên truyền, phát động, triển
khai đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động.
- Cuộc thi tìm hiểu CCHC phải được triển khai thực hiện cụ thể, thiết thực,
hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ
của Sở và đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác, công bằng, khách
quan.
II. Đối tượng, nội dung, hình thức tổ chức cuộc thi
1. Đối tượng: Toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn
Sở (trừ những công chức được phân công biên soạn đề thi).
2. Nội dung
-Tập trung nghiên cứu, tuyên truyền các văn bản, các chủ trương chính
sách của Đảng và Nhà nước, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị về Cải cách
1

hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020 như: Luật Cán bộ công chức 2008;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên
chức; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản
quy pháp luật năm 2015; Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ
về Ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;
Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê
duyệt Kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Nghị định số
92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ dung một số điều
liên quan đến TTHC; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/218 của Chính
phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục
hành chính; Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính
phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia
TCVN 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống hành
chính nhà nước; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ
về công tác văn thư; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Tỉnh ủy về
đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 – 2020;
Chương trình hành động số 3245/CTr-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh
về thực hiện Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy; Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày
30/8/2016 về Kế hoạch CCHC tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 – 2020; Nghị
quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng khóa XII một số vấn
đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 30/8/2016
của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai
đoạn 2016-2020; Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND
tỉnh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2020;
Quyết định số 249/QĐ-SKHCN ngày 19/9/2016 của Giám đốc Sở ban hành Kế
hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Sở Khoa học và Công nghệ
Quảng Trị...
- Đề xuất các sáng kiến, giải pháp Về cải cách hành chính nhằm cải tiến
quy trình giải quyết TTHC để tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện TTHC nhằm
mang lại lợi ích cho cơ quan hành chính nhà nước, người dân và tổ chức; Nâng
cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công;
nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong việc thực hiện TTHC;
Nâng cao tỷ lệ phát sinh hồ sơ trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ
3, 4; Các giải pháp, sáng kiến trong công tác quản lý điều hành; Ứng dụng
CNTT vào xây dựng chính quyền điện tử; giải quyết TTHC; Duy trì và cải tiến
trong thực hiện ISO; Các giải pháp nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của
Trưởng các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị trong việc triển khai thực
hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò,
trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài
chính công; hoàn thiên cơ cấu, tổ chức bộ máy, vị trí việc làm; cơ cấu ngạch
công chức và viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; Các giải pháp nâng cao
chất lượng kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác cải cách hành
chính; chấn chỉnh và khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác cải cách
hành chính; cải cách hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; Các giải pháp,
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sáng kiến trong công tác tuyên truyền cải cách, giáo dục nâng cao nhận thức đối
với công chức trong thực thi công vụ, nâng cao vai trò giám sát của các tổ chức,
cá nhân trong thực hiện cải cách hành chính của Sở, góp phần nâng cao chất
lượng phục vụ nhân dân; Các giải pháp, sáng kiến nâng cao chỉ số cải cách hành
chính cấp tỉnh (PAR INDEX); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự
phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); chỉ số năng lực canh tranh
cấp tỉnh (PCI); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).
3. Hình thức tổ chức
Tổ chức cuộc thi trong toàn Sở bằng hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm
và đề xuất sáng kiến, giải pháp trong việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính.
Mỗi đơn vị thành lập 01 đội thi (05 thành viên).
Cụ thể như sau:
- Khối Văn phòng Sở: 01 đội.
- Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Thông tin KHCN: 01 đội.
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 01 đội.
- Trung tâm Kỹ thuật TĐC: 01 đội.
Thể thức thi: Các đội bốc thăm thứ tự thi và các đội lần lượt thể hiện phần
thi theo số thứ tự đã bốc. Mỗi đội thi sẽ trực tiếp bốc thăm đề thi và trả lời các
câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, sau đó trình bày 01 sáng kiến, giải pháp về
CCHC.
Thời gian tối đa cho 2 phần thi: 30 phút (cả hai phần).
4. Thời gian và địa điểm thi
-Thời gian: Tháng 11/2020.
- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 1- Sở KH&CN.
III. Kinh phí, cơ cấu giải thưởng
1. Kinh phí: Kinh phí tổ chức cuộc thi từ nguồn kinh phí sự nghiệpKHCN
của Sở.
2. Cơ cấu giải thưởng
- 01 giải nhất:

1.000.000,đồng

- 01 giải nhì:

700.000,đồng

- 01 giải ba:

500.000,đồng

IV. Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi
1. Ban Tổ chức Hội thi
1. Ông Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở

- Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Hữu Thắng, Phó giám đốc Sở

- Phó Trưởng ban

3. Ông Trần Thiềm, Phó giám đốc Sở

- Phó Trưởng ban
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4. Ông Dương Mạnh Tường, Chủ tịch CĐCS

- Thành viên

5. Bà Trần Thị Nhung, Chánh Văn phòng Sở

- Thành viên

6. Ông Đào Ngọc Hoàng, Giám đốc TT NCUD và Thông tin KH&CN
- Thành viên
2. Ban Giám khảo Hội thi
1. Ông Nguyễn Hữu Thắng, Phó Giám đốc Sở

- Trưởng ban

2. Ông Trần Thiềm, Phó Giám đốc Sở

- Phó ban

3. Ông Dương Mạnh Tường, Chủ tịch CĐCS

- Thành viên

4. Ông Đào Ngọc Hoàng, Giám đốc TT NCUD và Thông tin KH&CN
- Thành viên
V. Tổ chức thực hiện
- Văn phòng: Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung kế
hoạch. Chuẩn bị kinh phí và cơ sở vật chất để triển khai cuộc thi.
- Công đoàn cơ sở chịu trách nhiệm Chủ trì điều hành Hội thi, đảm bảo
cuộc thi đạt hiệu quả, chất lượng, đúng mục đích, yêu cầu và thời gian theo kế
hoạch.
- Các phòng, đơn vị của Sở triển khai nội dung kế hoạch đến toàn thể công
chức, viên chức và người lao động của phòng, đơn vị mình.
- Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và thông tin KH&CN chuẩn bị phần
mềm, máy tính phục vụ cuộc thi; làm công tác truyền thông về cuộc thi.
Trong quá trình chuẩn bị, triển khai tham gia cuộc thi, nếu có gì vướng
mắc, đề nghị các phòng, đơn vị phản ánh về Văn phòng để tổng hợp báo cáo
Ban Giám đốc, Ban Tổ chức hướng dẫn, giải quyết kịp thời.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu công tác cải cách hành
chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020, yêu cầu các phòng, đơn vị triển
khai thực hiện đúng nội dung kế hoạch đề ra ./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- BCH Công đoàn Sở;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Lân
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