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KẾ HOẠCH 
Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” 

 

Thực hiện 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; Quyết 

định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban 

Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của 

Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi 

trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” (sau đây viết tắt là Cuộc thi), như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

1.1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về cải cách hành chính 

nói chung, cải cách thể chế nói riêng, nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn 

tỉnh nâng cao nhận thức, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm cải 

cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030. 

1.2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới nội dung, đa dạng 

hóa các hình thức trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tạo diễn đàn giao 

lưu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong thực hiện cải cách thể chế. 

1.3. Cuộc thi nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 2022. 

2. Yêu cầu 

2.1. Cuộc thi được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, 

hiệu quả, huy động sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

2.2. Phần mềm Cuộc thi hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo tối đa an 

toàn, an ninh thông tin. 
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2.3. Có sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trong việc 

tổ chức Cuộc thi. 

II. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI CUỘC THI 

1. Tên gọi Cuộc thi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế”. 

2. Đối tượng dự thi: Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

từ đủ 16 tuổi trở lên, đang sinh sống, công tác, lao động và học tập trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp 

việc Ban Tổ chức Cuộc thi). 

3. Phạm vi: Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh. 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC, GIẢI THƯỞNG  

CUỘC THI 

1. Nội dung thi: 

- Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về 

Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định 

hướng đến năm 2020; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII.  

 - 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; Chỉ thị 

số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện 

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

định số 603/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề 

án “Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới 

Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 

2030”; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 18/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 

- Hiến pháp năm 2013; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 

(đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019); Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị ̣ định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Chỉ thị 

số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng 

xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp 

luật; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ 
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chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; (5) 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 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 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; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử 

phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Công văn số 2544/UBND-NC ngày 26/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường 

hiệu quả thi hành pháp luật; Báo cáo số 317/BC-BTP ngày 31/12/2021 của Bộ Tư 

pháp về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban 

hành văn bản quy định chi tiết năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo số 12/BC-

UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác xây dựng, kiểm tra, 

xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

(Các văn bản nêu trên sẽ được đăng tải trên phần mềm Cuộc thi)  

2. Hình thức, thời gian, phương thức thi:  

2.1. Hình thức: 

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Cổng Thông tin điện 

tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang, 

Báo Tuyên Quang online. 

2.2. Thời gian, phương thức thi 

- Cuộc thi được tổ chức làm 02 vòng thi, gồm vòng thi sơ khảo và vòng thi 

chung khảo, cụ thể: 

+ Vòng Sơ khảo: được tổ chức làm 02 đợt thi, trong đó: 

(1) Đợt 1: Từ ngày 15/8/2022 đến hết ngày 30/8/2022. 

(2) Đợt 2: Từ ngày 15/9/2022 đến hết ngày 30/9/2022. 

+ Vòng chung khảo: Được tổ chức từ ngày 15/10/2022 đến hết ngày 

30/10/2022; tham gia vòng thi là 200 thí sinh (mỗi đợt thi của vòng thi sơ khảo 

lựa chọn 100 thí sinh có điểm số cao nhất). 

- Phương thức thi: Mỗi đợt thi của vòng thi sơ khảo và vòng thi chung 

khảo, người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính 
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hoặc các thiết bị di động có kết nối internet theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết 

kế sẵn trong thời gian tối đa 30 phút/01 lần thi (hệ thống phần mềm thi sẽ tự động 

ngắt thời gian làm bài thi khi hết 30 phút kể từ thời gian người dự thi bắt đầu làm 

bài thi). Mỗi người dự thi sẽ có 01 mã Đề thi (gồm 29 câu hỏi trắc nghiệm và 01 

câu dự đoán số người tham gia trả lời đúng các câu hỏi)  trong ngân hàng câu hỏi. 

Mỗi cá nhân được dự thi tối đa 05 lượt thi. 

4. Giải thưởng: 

- Vòng sơ khảo: Mỗi đợt thi Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao 01 giải Nhất, 02 

giải Nhì, 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích. 

- Vòng chung khảo: Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 

05 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. 

- Giá trị giải thưởng và các vấn đề liên quan được thực hiện theo quy định 

tại Thể lệ Hội thi. 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC CUỘC THI 

1. Ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi và các văn bản triển khai Cuộc thi 

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/7/2022. 

2. Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi 

Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi do đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh làm Trưởng 

Ban; thành viên gồm lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Báo Tuyên Quang; 

các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông. 

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/7/2022. 

3. Thành lập Ban ra đề thi, Ban xét giải, Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ 

chức Cuộc thi 

- Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức Cuộc thi. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/7/2022. 

4. Xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thẩm định bộ câu hỏi và đáp án Cuộc thi 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban ra đề thi. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/7/2022. 
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5. Chuẩn bị phần mềm Cuộc thi; bảo đảm cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ 

chức Cuộc thi thông suốt, ổn định, an toàn, an ninh thông tin và các vấn đề 

khác liên quan đến kỹ thuật công nghệ thông tin tổ chức Cuộc thi 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.  

- Thời gian thực hiện: Chuẩn bị phần mềm xong trước ngày 31/7/2022; đảm 

bảo an toàn, an ninh thông tin trong suốt thời gian diễn ra Cuộc thi. 

6. Thực hiện thông tin, truyền thông về Cuộc thi 

6.1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi bằng các hình thức phù 

hợp; đăng tải thông tin về Cuộc thi trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông 

tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang, Trang Thông tin điện 

tử các cơ quan, đơn vị; xây dựng các chuyên mục thông tin về Cuộc thi trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp; Báo Tuyên Quang; Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/8//2022 đến ngày 09/11/2022 (Ngày pháp 

luật Việt Nam năm 2022). 

6.2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thông tin, truyền thông về Cuộc thi; 

phát động, vận động công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thuộc 

phạm vi quản lý tham gia Cuộc thi. 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/8/2022 đến hết thời gian tổ chức Cuộc thi. 

7. Tổ chức vận hành Cuộc thi; tổng hợp kết quả, xét giải thưởng  

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban xét giải, Tổ thư ký. 

- Thời gian thực hiện: Vận hành Cuộc thi: Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 

31/10/2022; tổng hợp kết quả, xét giải thưởng: xong trước ngày 03/11/2022. 

8. Tổng kết, trao thưởng cuộc thi 

- Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức Cuộc thi. 

- Thời gian thực hiện: Trong tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật 

Việt Nam, từ ngày 03 đến ngày 09/11/2022. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Sở Tư pháp bố trí kinh phí tổ chức Cuộc thi từ kinh phí thực hiện công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp cho Sở Tư pháp năm 2022. 
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VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ 

quan, đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động tổ chức Cuộc thi theo Kế hoạch. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông cử công chức tham gia Ban Tổ chức, Ban 

xét giải, Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi; phối hợp chuẩn bị phần mềm 

Cuộc thi, bảo đảm cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức Cuộc thi; hướng dẫn các cơ 

quan thông tin đại chúng thực hiện truyền thông về Cuộc thi. 

3. Sở Nội vụ cử công chức tham gia Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Ban 

Tổ chức Cuộc thi; phối hợp chuẩn bị các nội dung tổ chức Cuộc thi. 

4. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phối hợp với Sở 

Tư pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Phát động công chức, 

viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị tham gia Cuộc thi (Riêng các 

sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phát động 100% 

công chức, viên chức tham gia); tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên và 

nhân dân thuộc phạm vi quản lý tham gia Cuộc thi; kết thúc Cuộc thi, báo cáo kết 

quả thực hiện (qua Sở Tư pháp tổng hợp) trước ngày 03/11/2022. 

5. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cử công chức tham gia Ban Tổ 

chức Cuộc thi; phối hợp với Sở Tư pháp chuẩn bị các nội dung tổ chức Cuộc thi; 

hướng dẫn, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, cán 

bộ và nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi. 

6. Đề nghị Báo Tuyên Quang thực hiện truyền thông về Cuộc thi; đặt đường 

link của Cuộc thi trên Trang Báo Tuyên Quang điện tử. 

7. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chia sẻ đường link Cuộc thi; 

hướng dẫn, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ và nhân dân tích 

cực tham gia Cuộc thi; kết thúc Cuộc thi, báo cáo kết quả thực hiện (qua Sở Tư 

pháp tổng hợp) trước ngày 03/11/2022./. 
 

 

Nơi nhận:                                                           
- Bộ Tư pháp;  
- Bộ Nội vụ;                                       báo cáo 
- Thường trực Tỉnh ủy;                   
- Thường trực  HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH; 
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND huyện, thành phố; 
- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Trưởng phòng HC-TC; 
- Lưu: VT-NC (P.Hà) 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 
 

 
 

 
 

 
 Hoàng Việt Phương 
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