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KẾ HOẠCH 

Tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 

2021 - 2025 tại Sở Y tế 

 

Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh 

về Kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính 

giai đoạn 2021 - 2025 trong công chức, viên chức và người lao động tỉnh Thừa 

Thiên Huế; Sở Y tế xây dựng Kế hoạch tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu 

công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 
- Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ công chức, viên 

chức và người lao động trong toàn ngành Y tế về ý nghĩa, tầm quan trọng và các 

nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 

2021-2030; Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030 và các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về 

cải cách hành chính (CCHC); phát huy tính năng động, sáng tạo của công chức, 

viên chức và người lao động trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tuyên truyền đến 

Nhân dân trong tỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về công tác CCHC để người dân biết và giám sát việc thực hiện 

của cơ quan, cán bộ, công chức Nhà nước. 

- Khuyến khích các đơn vị, cá nhân nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải 

pháp cải tiến quy trình CCHC, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và 

chất lượng phục vụ của cơ quan, đơn vị; đồng thời tạo điều kiện cho công chức, 

viên chức và người lao động tiếp cận tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương 

của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC, góp phần 

hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan đơn vị.  

2. Yêu cầu: 
- Thông qua Hội thi, mỗi công chức, viên chức và người lao động phải thực 

sự phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện công tác CCHC và tiếp 

nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, 

hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, xây dựng cơ quan ngày càng 

vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và dịch vụ hành chính công, 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Hội thi được triển khai rộng rãi, nghiêm túc, hiệu quả, tiết kiệm và đảm 

bảo huy động được sự tham gia đông đảo của công chức, viên chức và người lao 

động. 

- Vận động toàn thể công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng 

tham gia đầy đủ, tạo nên đợt sinh hoạt sâu rộng, bổ ích, quyết tâm đẩy mạnh 
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công tác CCHC trong toàn ngành Y tế để ngày càng phục vụ tốt hơn cho tổ 

chức, công dân, doanh nghiệp. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA  

Toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Y tế tỉnh 

Thừa Thiên Huế.  

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Nội dung 

Nội dung Hội thi gồm có 02 phần: 

a) Phần 1: Thi trắc nghiệm trên Internet về tìm hiểu chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC, các văn bản của Bộ, 

ngành Trung ương và của tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến công tác CCHC 

Trong đó, nội dung thi tập trung vào các văn bản sau đây: 

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.  

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định 

số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.   

- Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

- Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai 

đoạn 2021-2030. 

- Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/11/2021 của Hội nghị lần thứ năm 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022. 

- Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh triển khai 

thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
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giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số dịch vụ công trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025. 

- Các văn bản liên quan của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về công 

tác cải cách hành chính. 

Cụ thể tại địa chỉ https://hoithicchc.thuathienhue.gov.vn/Home/TaiLieu 

Trên 90 % công chức, viên chức và người lao động của đơn vị tham gia 

trong mỗi đợt thi. 100% Lãnh đạo khoa/phòng tương đương trở lên của đơn 

vị phải tham gia đầy đủ 4 đợt của Hội thi. 

b) Phần 2: Thi đề xuất giải pháp mới, sáng kiến về cải cách hành chính  

- Yêu cầu mô hình, giải pháp, sáng kiến được đề xuất dự thi phải có tính 

mới, thiết thực, thể hiện sự sáng tạo, tìm tòi, nghiên cứu của cá nhân, không 

trùng lắp ý tưởng đối với các mô hình, sáng kiến, giải pháp đã áp dụng trong 

tỉnh tính đến ngày 31/12/2021; có thể nhân rộng triển khai áp dụng trong thực 

tiễn quản lý, giải quyết công việc, có khả năng tạo đột phá cho công tác CCHC 

của đơn vị gửi về Sở Nội vụ qua địa chỉ email: snv@thuathienhue.gov.vn và  Sở 

Y tế syt@thuathienhue.gov.vn. 

- Các sáng kiến dự thi tập trung vào một số chủ đề chính sau đây: 

+ Mô hình, sáng kiến giúp cải thiện môi trường làm việc; cải thiện các Chỉ 

số đánh giá đối với tỉnh: Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp 

tỉnh (PAPI); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước (SIPAS). 

+ Giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; 

cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính 

quyền số. 

+ Giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp và giải quyết dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4. 

+ Giải pháp chuyển đổi số trong công tác cải cách hành chính. 

+ Những giải pháp, mô hình, sáng kiến góp phần đảm bảo hoạt động 

thông suốt, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước trong bối cảnh bị tác 

động của dịch COVID-19. 

- Bài viết sáng kiến ngắn gọn, súc tích, tối đa không quá 2.000 từ hoặc 03 

trang A4. 

Mỗi đơn vị phải tham gia Hội thi ít nhất 1 sáng kiến, riêng đối với 9 

Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố tối thiểu có 2 sáng kiến tham gia Hội 

thị. 
2. Hình thức dự thi 

- Thi trực tuyến trên internet, tại địa chỉ: 

https://hoithicchc.thuathienhue.gov.vn.  

- Bài thi trắc nghiệm (10 câu hỏi), dự đoán tổng số người trả lời đúng phần 

trắc nghiệm được chấm và công bố kết quả hàng tuần. 

https://hoithicchc.thuathienhue.gov.vn/Home/TaiLieu
mailto:snv@thuathienhue.gov.vn
mailto:syt@thuathienhue.gov.vn
https://hoithicchc.thuathienhue.gov.vn/
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- Bài thi đề xuất giải pháp mới, sáng kiến về CCHC và gửi về Sở Nội vụ 

qua địa chỉ email: snv@thuathienhue.gov.vn và Sở Y tế 

syt@thuathienhue.gov.vn được chấm và công bố kết quả cuối kỳ thi. 

3. Thời gian thực hiện: 

TT Nội dung thực hiện 
Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 

Thời gian 

hoàn 

thành 

1 Công tác chuẩn bị    

1.1 
Tham mưu Giám đốc Sở thành lập 

Ban Tổ chức tham gia Hội thi 

Văn 

phòng, 

TCCB 

Các phòng 

chức năng của 

Sở, các đơn vị 

Tháng 

7/2022 

1.2 

Xây dựng và triển khai Kế hoạch 

số 141/KH-UBND ngày 

05/4/2022 của UBND tỉnh về Kế 

hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến 

tìm hiểu công tác cải cách hành 

chính giai đoạn 2021 - 2025 trong 

công chức, viên chức và người lao 

động tỉnh Thừa Thiên Huế 

Văn 

phòng 

Các phòng 

chức năng của 

Sở, các đơn vị 

Tháng 4-

7/2022 

2 
Công tác tổ chức tuyên truyền, 

vận động 
   

2.1 Triển khai, phát động Hội thi.  

Ban Tổ 

chức tham 

gia Hội thi 

Các phòng 

chức năng của 

Sở, các đơn vị 

Tháng 4-

7/2022 

2.2 

Thông báo, tuyên truyền, phổ biến, 

quảng bá về Hội thi trên các kênh 

thông tin 

CDC, Văn 

phòng Sở 

Các phòng 

chức năng của 

Sở, các đơn vị 

Tháng 4-

7/2022 

3 Triển khai và tham gia Hội thi 

Ban Tổ 

chức tham 

gia Hội thi 

Các phòng 

chức năng của 

Sở, các đơn vị 

Tháng 7-

8/2022 

4 
Báo cáo tổng kết tham gia Hội 

thi 

Ban Tổ 

chức tham 

gia Hội thi 

Các phòng 

chức năng của 

Sở, các đơn vị 

Tháng 

9/2022 

- Hội thi diễn ra trong 04 tuần, bắt đầu từ ngày 01/8/2022, kết thúc vào 

ngày 28/8/2022. 

4. Hình thức dự thi 

- Thi trực tuyến trên Internet, được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh 

và các Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ. 

mailto:snv@thuathienhue.gov.vn
mailto:syt@thuathienhue.gov.vnv
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- Thiết bị sử dụng: Người tham gia Hội thi sử dụng một trong các thiết bị 

điện tử kết nối internet như: Máy tính để bàn, máy tính xách tay, ipad, điện 

thoại... 

- Cách thức đăng nhập tham gia Hội thi: công chức, viên chức và người 

lao động sử dụng mật khẩu và tài khoản công vụ cá nhân đã được cấp trên hệ 

thống SSO của tỉnh để đăng nhập tham gia Hội thi. 

- Các bước tham gia Hội thi: 

+ Bước 1: Truy cập website Hội thi, đăng nhập tham gia Hội thi theo tài 

khoản và mật khẩu công vụ cá nhân (SSO). 

+ Bước 2: Tham gia thi (Bấm nút “BẮT ĐẦU THI”). 

+ Bước 3: Sau khi trả lời đầy đủ 10 câu hỏi trắc nghiệm và câu dự đoán số 

người trả lời đúng ở cuối bài thi, bấm nút “GỬI BÀI THI”.  

5. Thời gian thi 

Hội thi diễn ra trong 04 tuần, bắt đầu từ ngày 01/8/2022, kết 

thúc vào ngày 28/8/2022, gồm: 

- Đợt 1: Tuần đầu tiên của tháng 8, từ ngày 01/8/2022 đến ngày 

07/8/2022. 

- Đợt 2: Tuần thứ hai của tháng 8, từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022. 

- Đợt 3: Tuần thứ ba của tháng 8, từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022. 

- Đợt 4: Tuần thứ tư của tháng 8, từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022. 

Mỗi tuần, 01 thí sinh chỉ được tham gia 01 lượt thi. 

6. Bài thi không hợp lệ 

- Bài dự thi đăng ký tài khoản không đúng với nội dung thông tin cá nhân 

trên hệ thống SSO. 

- Bài dự thi không đảm bảo thời gian quy định được thiết lập trên phần 

mềm. 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ TRAO GIẢI CỦA BAN TỔ 

CHỨC HỘI THI 

1. Giải thưởng tuần (phần thi trắc nghiệm): 

Mỗi tuần có 03 giải thưởng: 

- 01 giải Nhất, trị giá 2.000.000 đồng. 

- 01 giải Nhì, trị giá 1.500.000 đồng. 

- 01 giải Ba, trị giá 1.000.000 đồng. 

2. Giải thưởng sáng kiến: 

Gồm có 09 giải thưởng: 

- 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng. 

- 02 giải nhì: trị giá 1.500.000 đồng/giải. 

- 03 giải ba: trị giá 1.000.000 đồng/giải. 

- 03 giải khuyến khích: trị giá 500.000 đồng/giải. 

3. Giải thưởng tập thể: gồm 05 giải thưởng, mỗi giải 1.000.000 đồng. 

(theo Quyết định số 65/QĐ-BTCHT ngày 25/5/2022 của Ban Tổ chức hội 

thi về việc ban hành Thể lệ Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành 

chính giai đoạn 2021-2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa thiên 

Huế). 
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V. KINH PHÍ   

Kinh phí tham gia Hội thi được sử dụng trong nguồn kinh phí ngân sách 

và các nguồn hợp pháp khác của mỗi đơn vị. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Văn phòng Sở:  

- Tham mưu Giám đốc Sở quyết định thành lập Ban Tổ chức tham gia Hội 

thi. 

- Là cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức tham gia Hội thi. 

- Chủ trì tham mưu chuẩn bị toàn bộ nội dung để tham gia tốt nhất Hội 

thi; chuẩn bị kinh phí tham gia Hội thi đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. 

- Tổ chức sơ kết mỗi đợt thi. Báo cáo kết quả theo từng đợt thi, từng đơn 

vị tham gia mỗi đợt thi và kết quả tham gia Hội thi. 

2. Các Phòng chức năng của Sở và các đơn vị: 
- Kịp thời triển khai và hưởng ứng Hội thi tại đơn vị mình quản lý; chỉ đạo 

công chức, viên chức và người lao động nghiên cứu các nội dung, tài liệu và tích 

cực tham gia Hội thi. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về Hội thi bằng nhiều hình thức, 

như: tuyên truyền về Hội thi, đăng tải Thể lệ, nội dung Hội thi trên Trang thông 

tin điện tử của đơn vị, trên bảng thông tin nội bộ…đảm bảo cho công chức, viên 

chức và người lao động thuộc đơn vị tham gia Hội thi thuận tiện. 

- Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức sơ kết sau mỗi đợt thi. 

3. Công đoàn ngành Y tế, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Y tế: 

- Triển khai và hưởng ứng nghiên cứu các nội dung, tài liệu và tích cực 

tham gia Hội thi trong toàn thể đoàn viên công viên công đoàn và đoàn thanh 

niên. Tạo động lực đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy tinh thần đổi mới, 

sáng tạo của đoàn viên công viên công đoàn và đoàn thanh niên, góp phần nâng 

cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính 

công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong năm 2022 và giai đoạn 2022 – 2025. 

- Tham gia tuyên truyền, quảng bá về Hội thi. Tuyên truyền về quy định 

của pháp luật về mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và 

trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải 

cách hành chính. 

Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhằm góp phần xây dựng phong 

trào thi đua đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện tốt công tác CCHC tại tỉnh nhà 

nói chung và Sở Y tế nói riêng. Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các Phòng chức năng 

của Sở, các đơn vị nghiêm túc triển khai và tham gia đạt kết quả tốt.  

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các 

Phòng chức năng của Sở, các đơn vị kịp thời báo cáo Sở Y tế (thông qua Văn 

phòng Sở) để xem xét, giải quyết./. 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Kiêm Hảo 
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