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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp 
 về cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2022 

  

 

  

 

Thực hiện Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về 
việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2022, 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải 
cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2022”, như sau:     

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Giúp cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên 
địa bàn tỉnh nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện nghiêm túc, đúng quy định các chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác cải 

cách hành chính. 

- Phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức nhằm 

tìm ra sáng kiến, giải pháp thiết thực, đẩy mạnh hiệu quả cải cách hành chính của 
các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh. 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.  

- Góp phần cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (PAR INDEX); Chỉ 
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 

của tỉnh (PAPI) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của 
cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp 

theo.  

2. Yêu cầu 

- Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Phú Yên 

năm 2022” được phát động, tuyên truyền, triển khai đến toàn thể cán bộ, công 
chức, viên chức trong toàn tỉnh.  

- Mỗi cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, 
thành phố phải có cán bộ, công chức, viên chức gửi bài tham gia dự thi; các cơ quan 

Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tích cực chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức của 
đơn vị mình tham gia. 

- Cuộc thi được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; việc 
đánh giá, xác định tác phẩm đạt giải phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính 

xác, công bằng và khách quan.  

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI 

Cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác tại sở, ban, ngành tỉnh và 
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UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng 
trên địa bàn tỉnh (trừ các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc 

Cuộc thi).   

 III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI 

1. Nội dung thi  

Các mô hình sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính phải 
thiết thực, áp dụng vào được trong thực tiễn và có thể nhân rộng trong toàn tỉnh. Tập 

trung vào các nội dung sau:  

- Sáng kiến, giải pháp để cải thiện các Chỉ số đánh giá: 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 và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ 

chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).  

- Các mô hình, sáng kiến, giải pháp giúp cho tỉnh cải thiện môi trường đầu tư, 

kinh doanh, hổ trợ doanh nghiệp. 

- Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. 

- Giải pháp cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 

giải pháp cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công. 

- Giải pháp nâng cao số lượng hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình.  

- Giải pháp thúc đẩy các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng 

chính quyền số và chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp,... 

2. Hình thức thi 

Bài thi được trình bày bằng hình thức bài viết hoặc hình thức video, kèm 
theo sản phẩm, phần mềm, hình ảnh,… (nếu có) của cá nhân hay nhóm tác giả về 

các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan, 
đơn vị, địa phương. 

3. Thời gian tổ chức Cuộc thi 

 - Các cơ quan gửi bài dự thi về Sở Nội vụ (cơ quan thường trực của Cuộc 

thi) từ ngày 01/11 đến ngày 30/11/2022. 

 - Ban Giám khảo thực hiện công tác chấm bài dự thi từ ngày 01/12/2022 đến 
ngày 15/12/2022. 

- Tổ chức công bố kết quả và trao giải vào cuối tháng 12/2022.  

 IV. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO, TỔ GIÚP VIỆC  

 1. Ban Tổ chức Cuộc thi 

 - Ban Tổ chức cuộc thi do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập, gồm: 

Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và các thành viên. Cụ thể như sau:  

+ Trưởng Ban: Lãnh đạo UBND tỉnh. 

+  Phó Trưởng Ban thường trực: Giám đốc Sở Nội vụ. 

+  Phó Trưởng Ban: đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. 
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+ Thành viên Ban Tổ chức: đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan.  

- Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi sử dụng con dấu của UBND tỉnh và các Phó 

Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi được sử dụng con dấu của cơ quan công tác để phát 
hành văn bản trong quá trình tổ chức Cuộc thi. 

- Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm tổ chức cuộc thi theo Kế hoạch đảm 

bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế và tự giải thể sau khi hoàn 
thành nhiệm vụ.  

  2. Ban Giám khảo 

 - Ban Giám khảo Cuộc thi do Ban Tổ chức cuộc thi quyết định thành lập. 

Trưởng Ban là Phó Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách công tác cải cách hành chính; 
Phó Trưởng Ban và các thành viên là lãnh đạo và công chức chuyên môn của một 

số Sở, ngành có liên quan.  

 - Ban Giám khảo làm việc theo nguyên tắc tập thể, đảm bảo công bằng, 

khách quan và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.   

 3. Tổ giúp việc 

Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi quyết định thành lập Tổ giúp việc cuộc thi, số 
lượng tham gia giúp việc bao gồm một số công chức, viên chức, nhân viên của Sở 

Nội vụ và các Sở, ngành có liên quan.   

 V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1.Cơ cấu giải thưởng  

Căn cứ tại khoản 2 Mục VI Quy định về nội dung chi, mức chi thực hiện 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại 

cơ sở trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Nghị quyết số 107/2014/NQ-
HĐND ngày 25/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên. Cơ cấu cho các giải 

thưởng cụ thể như sau: 

 - Giải chính 

 + 01 giải nhất, trị giá 4.000.000 đồng. 

 + 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 2.500.000 đồng. 

 + 03 giải ba, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng. 

 + 05 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 800.000 đồng. 

 - Giải phụ 

 Gồm 02 giải: 

+ 01 giải dành cho cơ quan, địa phương có nhiều bài dự thi, trị giá 400.000 

đồng. 

+ 01 giải dành cho cơ quan, địa phương có nhiều bài dự thi đạt giải, trị giá 

400.000 đồng.  

Các giải thưởng đều kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi. 

 2. Kinh phí thực hiện 

 Kinh phí tổ chức cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính 

tỉnh Phú Yên năm 2022  từ nguồn kinh phí cải cách hành chính năm 2022 được 
UBND tỉnh cấp cho Sở Nội vụ.  
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VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nội vụ 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện Kế 
hoạch tổ chức cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Phú 
Yên năm 2022.  

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Tổ chức cuộc thi.  

- Tham mưu, giúp Ban Tổ chức cuộc thi: 

+ Quyết định thành lập Ban Giám khảo, Tổ giúp việc cuộc thi. 

+ Ban hành Thể lệ hướng dẫn tổ chức cuộc thi và các văn hướng dẫn khác 

(nếu có) để tổ chức cuộc thi;  

- Lập dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí 

cuộc thi đúng theo quy định của pháp luật. 

- Báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi cho UBND tỉnh.    

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan 
ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh 

- Có nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch này và các thông tin 
liên quan đến Cuộc thi cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

của cơ quan, đơn vị, địa phương được biết để tham gia gửi bài dự thi. 

- Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tại cơ 
quan, đơn vị, địa phương mình. Tiếp nhận bài thi, chọn lọc các bài dự thi có chất 

lượng gửi về Sở Nội vụ đảm bảo thời gian quy định theo Thể lệ cuộc thi. 

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Yên: Tổ chức tuyên 

truyền, đăng tải các thông tin có liên quan đến cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải 
pháp cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2022” trên chuyên trang, chuyên mục; 

đưa các tin, bài tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải 

cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2022”. Trong quá trình triển khai, thực hiện, 
nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan 

chủ động báo cáo về Sở Nội vụ, để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, 
chỉ đạo giải quyết./.       

 

Nơi nhận: 
- Vụ CCHC (Bộ Nội vụ); 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- CVP và PCVP UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; 
- Các cơ quan Trung ương đóng trên 
 địa bàn tỉnh; 
- UBND các huyện, TX, TP; 
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 
- Báo Phú Yên; 
- Trung tâm Truyền thông tỉnh; 
- Lưu: VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Lê Tấn Hổ 
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