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KẾ HOẠCH  

Tổ chức Hội thi trực tuyến Cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2021 

____________________ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND, ngày 26/01/2021 về tuyên truyền 

cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2021; 

Thực hiện Công văn số 897/UBND-TH ngày 26/5/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Sóc Trăng về tổ chức Hội thi trực tuyến Cải cách hành chính tỉnh 

Sóc Trăng năm 2021; 

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ công chức, viên chức trong việc 

tham gia thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 

2030.  

Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến Cải cách hành 

chính tỉnh Sóc Trăng năm 2021, với nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

- Nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức về tầm quan trọng 

của công tác cải cách hành chính và phát huy tính tích cực của công chức, viên 

chức trong tham gia thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước; 

Chương trình chuyển đổi số quốc gia định hướng đến năm 2030, góp phần cùng 

chính quyền địa phương, đơn vị xây dựng một nền hành chính pháp quyền, dân 

chủ, chuyên nghiệp và hiện đại.  

- Thông qua Hội thi nhằm khuyến khích các đơn vị nghiên cứu, đề xuất 

sáng kiến, giải pháp cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất 

lượng phục vụ; đồng thời tạo điều kiện cho công chức, viên chức tiếp cận tìm 

hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của 

Nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC  

1. Nội dung 

- Tìm hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

về nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030. 

- Tìm hiểu quy định của pháp luật về các nội dung như: Chỉ thị số 26/CT-

TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 

22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có 

hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp 
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trong giải quyết công việc; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án văn hóa công vụ; các Chỉ số PAR 

Index, PAPI, SIPAS, PCI; Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức, Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương (sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành có 

liên quan; quy định về thực hiện cơ chế một cửa; thực hiện thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử và một số quy định khác. 

- Giải pháp, sáng kiến trong các lĩnh vực của công tác cải cách hành chính, 

tập trung vào nội dung cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, hiệu quả hoạt 

động của Bộ phận Một cửa ở các đơn vị; cải cách chế độ công vụ công chức; cải 

cách tài chính công; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều 

hành ở các cơ quan hành chính nhà Nước và chính quyền địa phương. 

- Vai trò, nhiệm vụ của công chức, viên chức trong công tác cải cách hành 

chính gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

2. Hình thức thi:  

Các đơn vị tham gia Hội thi theo hình thức trực tuyến với 02 phần thi cụ 

thể như sau: 

- Đối với phần thi kiến thức: Công chức, viên chức tham gia trả lời 10 câu 

hỏi trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm về chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của nhà nước; các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh liên quan 

đến công tác cải cách hành chính. 

- Đối với phần thi dựng video tuyên truyền về cải cách hành chính: Mỗi 

đơn vị tự xây dựng và đăng tải lên phần mềm ít nhất 01 video tuyên truyền cải 

cách hành chính về nội dung tuyên truyền các dịch vụ tiện tích đã được tỉnh 

cung cấp (dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, bưu chính công ích, thanh 

toán trực tuyến,….) khi thực hiện thủ tục hành chính, đề xuất sáng kiến kinh 

nghiệm, giải pháp xử lý các tình huống phát sinh thực tế liên quan đến các lĩnh 

vực của công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ công 

của tỉnh. Các nội dung được thực hiện dưới các hình thức như ca khúc, nhạc 

kịch, sân khấu, lời bình kết hợp đồ họa (2D, 3D) sinh động,…để chuyển tải hiệu 

quả nội dung và làm rõ thông điệp tuyên truyền. 

III. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG 

1. Đối tượng tham gia Hội thi 

Công chức, viên chức đang công tác tại 46 sở ban ngành tỉnh, đơn vị sự 

nghiệp công lập tỉnh, UBND cấp huyện và cơ quan Trung ương đặt tại tỉnh; cá 

nhân có năng khiếu, kinh nghiệm trong thực hiện công tác tuyên truyền (do đơn 

vị dự thi mời tham gia).  

2. Số lượng đội thi: 46 đơn vị tham gia xác định Chỉ số cải cách hành 

chính trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

- 18 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. 
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- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. 

- 08 đơn vị sự nghiệp tỉnh (bao gồm: Ban Quản lý dự án 1, Ban Quản lý 

dự án 2, Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Sóc Trăng, Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng, Trường Chính trị, 

Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ). 

- 07 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (Bảo hiểm xã hội, Kho 

bạc Nhà nước, Cục Thuế, Cục Thống kê, Công an tỉnh, Chi cục Hải quan, Ngân 

hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng). 

- 11 UBND cấp huyện. 

IV. THỜI GIAN  

- Thời gian các đơn vị tham gia Hội thi:  

+ Thời gian bắt đầu: 07 giờ 00 ngày 15/9/2021  

+ Thời gian kết thúc: 24 giờ 00 ngày 15/10/2021  

Đối với thời gian kết thúc phần thi dựng video tuyên truyền: Tùy theo tình 

hình thực tế, nếu có sự thay đổi thời gian kết thúc việc đăng tải video dự thi trên 

phần mềm, Ban Tổ chức Hội thi sẽ có văn bản thông báo sau. 

- Thời gian công bố kết quả và trao giải: Chậm nhất là ngày 31/12/2021. 

V. KHEN THƯỞNG 

1. Tập thể: 

- 01 giải nhất: 10.000.000 đồng 

- 02 giải nhì: Mỗi giải trị giá 7.000.000 đồng  

- 03 giải ba: Mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng  

- 04 giải khuyến khích: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng  

- 10 giải phụ (Trao cho đơn vị dựng video hay nhất): Mỗi giải trị giá 500.000 

đồng  

2. Cá nhân:  

10 giải phụ (Trao cho người dự thi trả lời câu hỏi trắc nhiệm đúng nhiều 

nhất và nhanh nhất): Mỗi giải trị giá 500.000 đồng 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nội vụ  

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm cải tiến phần mềm trực 

tuyến, bộ đề thi, đáp án. 

- Xây dựng thể lệ Hội thi và triển khai nội dung kế hoạch, thể lệ đến các 

đơn vị tham gia. 

- Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Hội thi. 

- Chịu trách nhiệm dự trù kinh phí tổ chức Hội thi. 



4 

 

 

- Mời Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự trao giải Hội thi. 

- Mời Đại diện Lãnh đạo các đơn vị tham dự Hội thi dự trao giải Hội thi. 

- Trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho đơn vị đạt giải 

nhất. 

- Mời phóng viên Báo, Đài đến dự và đưa tin. 

- Bố trí thời gian họp chuyên môn. 

- Một số công việc khác có liên quan đến Hội thi. 

2. Các đơn vị tham gia Hội thi: 

Các đơn vị có trách nhiệm triển khai nội dung Kế hoạch này và thông báo 

kịp thời các quy định, hướng dẫn của Ban Tổ chức Hội thi đến toàn thể công 

chức, viên chức đơn vị biết và tham gia; thực hiện đăng tải thông tin tuyên 

truyền về Hội thi và chủ động kết nối đường link, địa chỉ truy cập của phần mềm 

vào địa chỉ Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương trước ngày diễn ra 

Hội thi trực tuyến để công chức, viên chức thuận lợi trong việc truy cập.  

Chủ động nghiên cứu xây dựng video tuyên truyền về cải cách hành chính 

để đăng tải kịp thời lên phần mềm Hội thi trực tuyến cải cách hành chính theo 

thời gian quy định.  

Mọi hoạt động do đơn vị tổ chức liên quan đến Hội thi phải đảm bảo quy 

định an toàn về phòng chống dịch của cấp có thẩm quyền. Ban Tổ chức khuyến 

khích các đơn vị tích cực ứng dụng kỹ thuật, công nghệ thông tin vào dàn dựng 

video tuyên truyền và tham gia chia sẻ, đề xuất giải pháp, sáng kiến cải cách 

hành chính được triển khai hiệu quả trong thực tiễn quản lý, hoạt động tại đơn 

vị. 

Lưu ý: Kết quả tham gia Hội thi là một trong những tiêu chí đánh giá Chỉ 

số cải cách hành chính năm 2021 đối với các cơ quan, đơn vị. Đối với những 

đơn vị nhận được giải tập thể hoặc có cá nhân nhận giải sẽ được xem xét cộng 

điểm vào điểm Chỉ số cải cách hành chính của đơn vị. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến Cải cách hành chính tỉnh 

Sóc Trăng năm 2021, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện tốt kế 

hoạch này. 

Mọi thông tin xin liên hệ: Sở Nội vụ (Phòng Cải cách hành chính), điện 

thoại: 02993.624.779, hộp thư điện tử: phongcchc.sonv@soctrang.gov.vn ./.  

Nơi nhận:                                                                                        
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Giám đốc Sở Nội vụ;  

- 46 đơn vị tham gia xác định Chỉ số CCHC; 

- Lưu VP. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Nam 

mailto:phongcchc.sonv@soctrang.gov.vn
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