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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUẾ PHONG

Số: 129 /KH-UBND

Ủy ban nhân dân huyện Quế Phong
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quế Phong, ngày 17 tháng 07 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp
Cải cách hành chính huyện Quế Phong năm 2020”
Thực hiện Kế hoạch số 391/KH-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về
tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp Cải cách hành chính huyện Quế
Phong năm 2020” và Quyết định số 869/KH-UBND ngày 30/12/2019 của UBND
huyện về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước huyện
Quế Phong năm 2020, UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm
kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính huyện Quế Phong năm 2020”, cụ thể
như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật
của Đảng và Nhà nước về CCHC; phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động nhàm tìm ra sáng kiến, giải pháp thiết thực,
đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả CCHC trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Thông qua cuộc thi, tìm ra ý tưởng tiêu biểu, sáng tạo và có khả năng áp
dụng trong thực tế để thí điểm và nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh, địa bàn
huyện.
- Góp phần cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX);
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính
công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số hài lòng của người dân, tố chức đối với sự phục vụ
của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trong năm 2020 và những năm tiếp
theo.
2. Yêu cầu
- Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính huyện Quế
Phong năm 2020” được tuyên truyền, phát động, triển khai đến toàn thể cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động trong toàn huyện.
- Đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, việc đánh giá phải đảm bảo tính công
khai, minh bạch, chính xác, công bằng và khách quan.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI
1. Đối tượng:
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành
chính; đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; các cơ quan ngành dọc của tỉnh
đóng trên địa bàn huyện (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Giúp
việc cuộc thi).
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Khuyến khích tham gia dự thi của cán bộ, công chức trong khối các cơ
quan Đảng, đoàn thể ở các cấp; người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
2. Nội dung:
Nội dung sáng kiến, giải pháp CCHC phải dựa trên các đề xuất, sáng kiến,
giải pháp mới trong công tác CCHC cho huyện nói chung hoặc cơ quan, đơn vị nói
riêng nhằm thực hiện tốt công tác CCHC trên địa bàn huyện, tập trung vào một số
nội dung chính sau:
- Công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu tổ chức thực hiện; công tác tuyên
truyền, giám sát, kiểm tra CCHC; các sáng kiến về giảm họp và nâng cao chất
lượng các cuộc họp.
- Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số Cải
cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức
đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).
- Đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian,
cắt giảm các chi phí thực hiện thủ tục hành chính.
- Cải tiến quy trình, cách thức tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc, trả kết
quả nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các
cấp, nâng cao chất lượng phục vụ;
- Ứng dụng công nghệ, thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết
thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính nhà nước.
- Hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch
công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công.
3. Hình thức dự thi:
Hình thức dự thi dưới dạng bài viết của cá nhân hay nhóm tác giả về các
sáng kiến, giải pháp trong thực hiện CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đổi
với các bài dự thi về lĩnh vực công nghệ thông tin, dựng hình ảnh hoặc video, ngoài
hình thức viết có gửi kèm đĩa CD lưu trữ phần mềm, hình ảnh hoặc video.
III. THI GIAN, CÁCH THỨC TỐ CHỨC CUỘC THI
1. Thời gian:
- Cuộc thi được tổ chức từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2020.
- Ban Giám khảo hoàn thành việc chấm bài dự thi trong tháng 10/2020.
- Tổ chức công bố kết quả và trao giải trong tháng 11/2020.
2. Cách thức:
- Các phòng, ban, ngành cấp huyện; Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND
huyện; Các cơ quan ngành dọc của tỉnh đóng trên địa bàn huyện; UBND cấp xã
triển khai thực hiện Kế hoạch, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao
-
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động tham gia dự thi.
- Các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện; cơ quan khối Đảng, Đoàn thể
mỗi đơn vị tham gia bắt buộc phải có tối thiểu 02 bài dự thi; UBND cấp xã mỗi
đơn vị tham gia bắt buộc phải có tối thiểu 05 bài dự thi; các cơ quan ngành dọc của
tỉnh đóng trên địa bàn huyện mỗi cơ quan, đơn vị tham gia ít nhất 02 bài dự thi,
không hạn chế số lượng tối đa. Thời gian gửi bài thi về UBND huyện (qua phòng
Nội vụ) trước ngày 15/8/2020.
- Đối với người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện gửi bài dự thi về
Phòng Nội vụ, địa chỉ: Khối Tây Sơn, Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh
Nghệ An trước ngày 15/8/2020 (có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính).
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Giải tập thể:
- 06 giải (01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba).
Giải tập thể giành cho đơn vị có nhiều bài dự thi đạt giải và có khả năng áp
dụng vào thực tế, mang lại hiệu quả cao trong công tác CCHC của huyện nói
chung, của cơ quan, đơn vị nói riêng.
2. Giải cá nhân:
- 10 giải (01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 4 giải khuyến khích).
Giải cá nhân giành cho các bài dự thi của cá nhân hoặc nhóm tác giả.
3. Mức thưởng: quy định chi tiết tại Thể lệ Cuộc thi.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành
chính huyện Quế Phong năm 2020” được bố trí từ ngân sách nhà nước và các
nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có). Phòng Nội vụ lập dự toán kinh phí tổ chức
cuộc thi, gửi phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, tham mưu UBND huyện xem
xét, quyết định.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nội vụ
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin, tuyên truyền và các cơ quan,
đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành
chính huyện Quế Phong năm 2020” theo các nội dung của Kế hoạch này.
- Tham mưu UBND huyện Quyết định thành lập Ban Tổ chức; tham mưu
Ban Tổ chức ban hành Thể lệ, thành lập Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc theo quy
định.
- Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi gửi phòng Tài chính – Kế
hoạch thẩm định.
2. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Thẩm định kinh phí tổ chức cuộc thi,
trình UBND huyện xem xét, quyết định.
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3. Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, các cơ quan ngành dọc của
tỉnh đóng trên địa bàn huyện.
- Các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện; UBND cấp xã, các cơ quan
ngành dọc của tỉnh đóng trên địa bàn huyện chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch
của huyện, triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương
mình để lựa chọn bài dự thi có chất lượng.
- Các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi “Tìm kiếm
sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính huyện Quế Phong năm 2020” theo ngành,
lĩnh vực, địa bàn quản lý. Triển khai các nội dung Kế hoạch đến đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, bằng các hình thức
khác nhau (thông qua cuộc họp; niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị, Nhà văn hóa
thôn, bản; qua hệ thống loa truyền thanh của địa phương…). Tiếp nhận bài dự thi,
chọn lọc các bài dự thi có chất lượng gửi về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) đảm
bảo thời gian theo quy định.
- Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao và truyền thông huyện; Cổng
Thông tin điện tử huyện: Đăng tải Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến,
giải pháp cải cách hành chính huyện Quế Phong năm 2020” trên Cổng Thông tin
điện tử huyện và các chuyên trang, chuyên mục; đưa các tin, bài tuyên truyên sâu
rộng về Cuộc thi.
4. Đề nghị các cơ quan Đảng, đoàn thể ở các cấp
Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân trực thuộc đơn vị tham gia dự thi và gửi kết
quả về Ban tổ chức cuộc thi theo kế hoạch.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải
cách hành chính huyện Quế Phong năm 2020”. Yêu cầu các phòng, ban, ngành, cơ
quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành cấp huyện;
- Các đơn vị trực thuộc UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ huyện;
- Các tổ chức đoàn thể cấp huyện;
- UBND cấp xã;
- Đăng tải Cổng TTĐT huyện;
- Lưu: HS, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Văn Giáp

