ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 263/KH-UBND

Quỳnh Nhai, ngày 31 tháng 8 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu
Cải cách hành chính huyện Quỳnh Nhai, năm 2021
Căn cứ Nghị quyết 17-NQ/CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 2020, định hướng đến 2025; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm
2021 của Chínhphủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà
nước giai đoạn 2021-2030;
Căn cứ Chương trình hành động số 01-CTr/HU ngày 08 tháng 6 năm 2020
của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025;
Thực hiện Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 về Kế hoạch cải
cách hành chính huyện Quỳnh Nhai năm 2021
Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trắc nghiệm
trực tuyến tìm hiểu Cải cách hành chính huyện Quỳnh Nhai năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về cải cách
hành chính, chỉ số cải cách hành chính (Par Index), chỉ số hiệu quả quản trị và
hành chính công (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI, DDCI); chỉ số SIPAS
(đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ
quan hành chính nhà nước), tạo phong trào thi đua trong cán bộ, công chức,
viên chức học tập, nghiên cứu những nội dung về cải cách hành chính, từ đó tạo
sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia
xây dựng nền hành chính hiện đại, dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên
nghiệp hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
- Góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệu quả
quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (Par Index) và
chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước
(SIPAS).
- Là tiêu chí để đánh giá công tác cải cách hành chính, thi đua khen
thưởng của các cơ quan, đơn vị, xã, các ngành dọc đóng trên địa bàn huyện.
2. Yêu cầu
Việc tổ chức cuộc thi phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm hướng
đến mục tiêu sâu rộng về công tác cải cách hành chính, PAPI, PCI, DCCI; tuyên
truyền thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người dân tham gia
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(đối với các cơ quan, đơn vị, UBND xã phải đảm bảo100% cán bộ, công chức,
viên chức tham gia); kết quả tham gia cuộc thi của cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động các cơ quan, đơn vị, xã phải gắn với đánh giá chỉ số cải cách
hành chính và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021.
II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung thi
Tìm hiểu về Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của
Chínhphủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai
đoạn 2021-2030; chỉ số cải cách hành chính (Par Index); chỉ số hiệu quả quản trị
và hành chính công (PAPI); chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI, DDCI) và công tác
cải cách hành chính của huyện Quỳnh Nhai.
2. Đối tượng dự thi
- Đối tượng bắt buộc: Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong
các cơ quan của Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; cơ
quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, UBND các xã.
- Đối tượng khuyến khích: Cán bộ, viên chức, người lao động đang công
tác tại các đơn vị trường học, ngành dọc đóng trên địa bàn, các doanh nghiệp và
toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện.
3. Hình thức
Làm bài thi theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Cổng thông tin
điện tử huyện Quỳnh Nhai.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ

1.Thời gian
- Phát động, tổ chức cuộc thi: Bắt đầu từ 10/9/2021 - 25/9/2021;
- Chấm điểm và tổng hợp kết quả cuộc thi: Từ 01/10/2021 - 15/10/2021;
- Tổ chức công bố, trao giải và tổng kết cuộc thi: Sau khi tổng hợp xong
kết của cuộc thi (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).
2. Địa điểm:
- Bài thi của thí sinh được chuyển về địa chỉ email của Ban Tổ chức để
xem xét kết quả.
- Công bố, trao giải và tổng kết cuộc thi: Tại Hội trường số 1 huyện
Quỳnh Nhai.
3. Kinh phí: Kinh phí tổ chức cuộc thi do ngân sách huyện đảm bảo.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nội vụ huyện
- Chủ trì tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện Kế hoạch; tham
mưu ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Thư ký, Ban Giám khảo của
cuộc thi.
- Tham mưu xây dựng, ban hành Thể lệ cuộc thi, Bộ câu hỏi của cuộc thi
- Công nhận việc nộp hồ sơ của các thí sinh tham gia thi.
- Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi; thực hiện thanh, quyết toán
theo quy định.
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- Tổng hợp kết quả, tham mưu tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi;
- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND xã, các ngành dọc đóng trên địa
bàn huyện tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia cuộc thi.
- Tham mưu cho UBND huyện xem xét kết quả tham gia cuộc thi của các
cơ quan, đơn vị, UBND xã gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và
Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021.
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện cuộc thi;
- Chủ đông thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ của cơ
quan liên quan đến cuộc thi.
3. Văn phòng HĐND & UBND huyện
- Phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn,
chỉ đạo, triển khai cuộc thi.
- Phối hợp chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ quá trình tổ
chức, tổng hợp, tổng kết, trao giải cuộc thi.
- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất (ma két, thiết bị âm thanh…).
4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
- Tổ chức tuyên truyền thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và
nhân dân tham gia cuộc thi; xây dựng tin, bài, phóng sự phản ánh các hoạt động
và kết quả cuộc thi trên Đài Truyền thanh huyện.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.
5. Đề nghị các cơ quan tham mưu giúp việc huyện ủy, Mặt trận tổ quốc và
các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân
dân huyện; Đảng ủy, UBND các xã quán triệt, triển khai kế hoạch này tới toàn
thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và trên địa bàn;
lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động để cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động và người dân tích cực tham gia cuộc thi.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Cải
cách hành chính huyện Quỳnh Nhai năm 2021./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ tỉnh Sơn La;
- Thường trực huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huy ện;
- Các cơ quan tham mưu giúp việc huyện ủy;
- Các cơ quan, đơn vị, ngành dọc đóng trên địa bàn
huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Trung tâm truyền thông văn hóa huyện;
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã;
- Lưu: VT, NV, (100 bản).
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