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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  

          Tuyên Quang,  ngày 01 tháng 8 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH VÀ THỂ LỆ 

Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2022” 

  

Căn cứ Kế hoạch số 25/KH-TTr ngày 23/6/2022 của Thanh tra tỉnh Tuyên 

Quang về khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính. 

Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh Tuyên Quang xây dựng Kế hoạch tổ chức 

Cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2022”, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà 

nước về công tác cải cách hành chính nhằm thay đổi, nâng cao nhận thức và ý thức 

trách nhiệm của đoàn viên Công đoàn Thanh tra tỉnh, công chức, người lao động toàn 

Ngành Thanh tra, góp phần thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác cải cách 

hành chính năm 2022, nâng cao điểm số, chỉ số xếp hạng cải cách hành chính của 

tỉnh Tuyên Quang năm 2022 và các năm tiếp theo. 

2. Yêu cầu 

- Bám sát nội dung các chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước, các văn bản 

chỉ đạo của tỉnh về công tác cải cách hành chính, trên cơ sở gắn với chức  năng, 

nhiệm vụ của Ngành Thanh tra. 

- Việc tổ chức thi được tiến hành nghiêm túc, tạo không khí sôi nổi, thu hút 

sự tham gia của đông đảo công chức, người lao động Ngành Thanh tra; đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi. 

- Thường xuyên tổ chức truyền thông bằng các hình thức phù hợp trước và 

trong thời gian diễn ra cuộc thi. 

II. NỘI DUNG, THỂ LỆ CUỘC THI 

1. Nội dung 

- Kiến thức về nội dung công tác cải cách hành chính nói chung và công tác 

cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang. 

- Kiến thức về việc triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh 
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Tuyên Quang. 

- Kiến thức về công tác cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước Ngành Thanh tra. 

 2. Thể lệ cuộc thi 

 2.1. Đối tượng dự thi 

- 100% đoàn viên Công đoàn Thanh tra tỉnh. 

- Mời công chức, người lao động Thanh tra sở, ngành huyện, thành phố Tuyên 

Quang (đề nghị mỗi đơn vị tham gia ít nhất 01 bài dự thi). 

* Đối tượng không được tham gia dự thi: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ ra đề 

thi và chấm thi. 

2.2. Thời gian tổ chức 

- Cuộc thi tổ chức từ ngày 10/8/2022 đến 30/8/2022. 

- Các đơn vị gửi bài dự thi về Ban Tổ chức trước ngày 01/9/2022. 

- Ban Tổ chức chấm thi và công bố kết quả thi: 

          + Chấm thi: hoàn thành trước ngày 15/9/2022 

+ Công bố kết quả thi: hoàn thành trước ngày 30/9/2022. 

2.3. Hình thức dự thi, cách thức tham gia 

- Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đề thi gồm 

30 câu hỏi trắc nghiệm (60 điểm) và 01 câu hỏi tự luận (40 điểm, viết không quá 02 

trang giấy A4). 

- Cách thức tham gia: Truy cập vào đường link hoặc mã QR-code dưới đây 

để tham gia cuộc thi: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP9fS1iP_bHXLLJBJfBV0M

U5vOR2lXeZ1QbLKEc8vNdiMAmw/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP9fS1iP_bHXLLJBJfBV0MU5vOR2lXeZ1QbLKEc8vNdiMAmw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP9fS1iP_bHXLLJBJfBV0MU5vOR2lXeZ1QbLKEc8vNdiMAmw/viewform
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2.4. Giải thưởng: 

Gồm 6 giải (thưởng bằng tiền mặt), cụ thể: 

- 01 giải nhất: Trị giá 500.000 đồng/giải. 

- 01 giải nhì: Trị giá 300.000 đồng/giải. 

- 02 giải ba: Trị giá 200.000 đồng/giải. 

- 03 giải khuyến khích: Trị giá: 100.000 đồng/giải. 

3. Kinh phí: Trích từ nguồn kinh phí của Công đoàn Thanh tra tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tổ chức cuộc thi gồm có: 

- Ông Vũ Đức Thọ, Chủ tịch Công đoàn - Trưởng Ban. 

- Ông Nguyễn Ngọc Việt, Phó Chủ tịch Công đoàn - Thành viên. 

- Bà Dương Thị Tố Như, Ủy viên BCH Công đoàn - Thành viên. 

- Bà Đào Thị Phi Yến, Ủy viên BCH Công đoàn - Thành viên. 

- Ông Lê Anh Toàn, Ủy viên BCH Công đoàn - Thành viên. 

- Bà Nguyễn Thu Trang, Đoàn viên Công đoàn - Thành viên, thư ký. 

Ban Tổ chức cuộc thi thành lập Tổ ra đề và chấm thi; chuẩn bị các điều kiện 

cần thiết và kinh phí để tổ chức thành công Cuộc thi. 

2. Công đoàn Thanh tra tỉnh: vận động đoàn viên Công đoàn hưởng ứng tham 

gia Cuộc thi; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện của các đơn vị, cá nhân. 

3. Đề nghị Thanh tra sở, ngành và Thanh tra huyện, thành phố: vận động công 

chức, người lao động thuộc đơn vị mình tham gia hưởng ứng Cuộc thi. Mọi vướng 

mắc trong quá trình thực hiện đề nghị liên hệ ông Nguyễn Ngọc Việt, Phó Chánh 

Văn phòng Thanh tra tỉnh, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh, số điện 

thoại: 0978227222./. 

 
Nơi nhận: 

- Công đoàn viên chức tỉnh (báo cáo); 
- Chi bộ TTr tỉnh (báo cáo); 
- Thanh tra sở, ngành; Thanh tra huyện, 
thành phố (mời tham gia cuộc thi); 
- Các Tổ công đoàn; 
- Lưu: VT, CĐ. 
 

 

 

    
 

 

 

 
 

TM. BAN CHẤP HÀNH 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
Vũ Đức Thọ 
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