
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
THI XA CUA LO Dc 1p - Tr do - Hinh phüc 

S:  44 2  /KH-UBND Cilca Lô, ngày  44  tháng 8 nàm 2020 

KE HO4CH 
To chfrc Cuc thi "TIm kim sang kiên, giãi pháp 

cãi cách hành chInh tinh Ngh An nàm 2020" 

Thiic hiên Kê hoach s 391/KH-UBND ngày 14/7/2020 cña Uy ban 
nhân dan tinh ye vic to chüc Cuc thi " Tim kiêm sang kiên, giái pháp cái 
cách hành chInh tinh Ngh An nãm 2020", UBND thj xa triên khai Kê hoach 
Cuôc thi cu the nhi.i sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 
1. Mtic dIch 
- Tang cu'ng cong tác tuyên truyn các chü trucing, chInh sách pháp 1ut 

cüa Dáng và Nhà nuc ye cái cách hành chInh; phát huy tInh nãng dng, sang tao 
cüa can b, cOng chirc, viên chñ'c, ngu'i lao dng nhãrn tim ra sang kiên, giái 
pháp thiêt thirc, day manh,  nâng cao hiu qua cãi cách hành chInh trong các co 
quan, dcin vj. 

- Thông qua cuc thi, tim ra 2  tu'âng tiêu biu, sang tao  và có khã nãng áp 
diing trong thirc tê dê thI diem và nhân rng mô hInh trên dja bàn tInh. 

- Gop phn cái thin Chi s Cãi cách hành chInh cp tinh (PAR INDEX); 
Chi so nãng lirc canh  tranh cap tinh (PCI), Chi so hiu qua quán trj hành chInh 
cOng cap tinh (PAPI) và Chi so hài lông cña ngu'i dan, tO chirc dOi vi sir phc 
vit cüa Ca quan hành chInh nhà niic (SIPAS) trong nàm 2020 và nhQng nàrn 
tiêp theo. 

2. Yêu cãu 
- Cuc thi "TIm kirn sang kin, giái pháp cái each hành chInh tinh Ngh 

An nãm 2020" dtrcic tuyên truyên, phát dng, triên khai den toàn the can b, 
cong chüc, viên chüc, ng1thi lao dng trong toàn tinh. 

- Dam bào tInh thit thuc, hiu qua, vic dánh giá phài darn báo tInh 
cOng khai, minh bach,  chInh xác, cong bang và khách quan. 

II. DO! TUQNG, NQ! DUNG, H!NH THC THI 
1. Dôi tu'Q'ng: 
- Can b, cong chrc, viên chirc, ngui lao dng trong các co quan hành 

chinh; UBND các phumg; dan vj sir nghip trrc thu5c UBND thj xà. 
- Khuyên khich tham gia dir thi cüa can b, cOng chc trong khi các ca 

quan Dáng, doàn the; ngui dan, doanh nghip trên dja bàn thj xã. 

2. Ni dung: 
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Ni dung sang kin, giái pháp cãi each hành chInh phãi dira trên các dé 
xuAt, sang kin, giãi pháp mi trong cong tác cãi each hành chInh cho thj xã nói 
chung hoc cci quan, dan vj nOi riêng nhrn thirc hin t& cOng tác cái cách hành 
chinh trên dja bàn thj xä, tp trung vào mt s ni dung chInh sau: 

- Cong tác chi dto, diu hành, tham rnuu t chirc thirc hin; cOng tác 
tuyên truyn, giám sat, kim tra CCHC; các sang kiên v giãm h9p Va nâng cao 
chat lucmg các cuc hpp. 

- Cãi thin mOi truông kinh doanh, nâng cao Chi s nãng 1iic cnh 
tranh cap tinh (PCI); Chi so hiu qua quãn trj và hành chInh cong cap tinh 
(PAPI); Chi s Cài each hành chInh cp tinh (PAR INDEX) và Chi sO hài 
lông cüa ngui dan, t chirc di vôi sir phc vi cfia ca quan hành chinh nhâ 
rnxóc (SIPAS). 

- Dan giãn hóa quy trInh giái quyt thu tçic hành chInh, nut ngãn thi gian, 
ct giám các chi phi thirc hin thu tilc hành chInh. 

- Câi tiën quy trInh, each thüc tip nhn, xir 1, giài quyt cong vic, trá 
kt qua nhm nâng cao hiu qua hot dng cüa B phn tiêp nhn và trá kêt qua 
các cap, nâng cao cht h.rng phc vi; 

- liFng dung cong ngh, thông tin vào cOng tác quàn 1, diu hành, giái 
quyt thu ti1c hành chInh các ca quan hành chinh nhà nu'Oc. 

- Hoàn thin ca cu, to chtrc b may, biên ch, vi trI vic lam, ca câu ngch 
cong chiurc và s6 lu'cng ngu'ñ lam vic trong dan vj sir nghip cong l.p. Nâng cao 
cht luçing di ngü can bô, cOng chüc, viên chirc; cãi each tài chInh cOng. 

3. HInh thuc dir thi: 

Hlnh thirc dir thi duâi dng bài viêt ci.ia cá nhân hay nhórn tác giá ye các 
sang kin, giãi pháp trong thirc hin cái each hành chInh cüa co quan, don vj, dia 
phu'ang. Di vOi các bài dir thi v lTnh virc cOng ngh thông tin, dimg hInh ánh 
hotc video, ngoài hInh tht'rc viêt có giri kern dia CD luu trCr phân rnêm, hInh ánh 
hoäc video (Co rnu thuye't minh sang kién, giáipháp gii kern). 

III. THOI GIAN, CACH THU'C TO CHU'C cuQc Till 

1. Thô'i gian: 

- Cuc thi dupe to chirc ti'x tháng 8/2020 den ngày 20/ 9/2020. 

- Ban Giárn khâo hoàn thành vic chm bài di,r thi trong tháng 10/2020. 

- T chirc cong b kt qua và trao giài trong tháng 1 1/2020. 

2. Cách thüc: 

- Các phông ban chuyên mOn,UBND các phuing, các dan vj sr nghip 
thuc UBND thj xã, triên khai thijc hin Kê hoach; hung dan can b, cOng 
chti'c, viên chirc, nguñ lao dng tharn gia dir thi. 
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- Các phông ban chuyên môn, UBND các phuông, các dan vj sir nghip 
thuc UBND th xã mi don vj bt buc phài có téii thiu 01 bài dir thi (không htn 
ch s luçmg ti da). 

- Giao các phông ban chuyên rnon, các don v sir nghip tnrc thuôc, UBND 
các phung phái dang k ni dung dir thi gCri v UBND thj xA Cüa Lô (qua Phóng 
N5i vy,) trtró'c ngày 15/8/2020; Bâi dir thi gui ye trtrcrc ngày 18/9/2020. 

* Yêu cu v ni dung: 

- Bài di,r thi phài dñng chü d& ni dung theo quy djnh. 

- Bài dir thi phài có ni dung trung thirc, thông tin pháp 1ut chinh xác. 

- Bài dir thi không sao chép, chu'a dt giâi trong các cuc thi kkiác. 

- Các d xut, sang kin phài thirc t, có tInh khã thi hoac ducc áp dçing có 
hiu qua ti don v. 

Ni dung nay là mt trong nhü'ng tiêu chI dánh giá kt qua th1rc hin cong 
tác CCHC nàm 2020. Yêu cu các phông, ban chuyên môn, các don vj si,r nghip 
truc thuc, UBND các phuô'ng triên khai, thirc hin nghiêm tic./.-- 

No'i nhân: 
-Nhtr trên; 
- Cliii tich, các PCT thj xã (b/c); 
- Lu'u: VTNV. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

PHO CHU TICH 

 

 

VO Van Hung 



PHU LUC: MAU TIIIUYET MINEI SANG MEN, GLkI PHAP 

I. THÔNG TIi CHUNG 

Ten tác giã (dng tác giã): 

1. Hçvàtên  

Chi'ic vii'  

Don vj cong tác:  

Noi thu?mg tr0  

Diên thoai  

S CMND  

2. Hovàtên  

Chücv  

Dan vj cOng tác  

No'i th'tthng trü  

Diên thoai  

So CMD  

II. MO TA SANG MEN, GLAd iiA 

1. Ten sang kin, giâi pháp:  

2. LInE virc áp ding sang kin, giãi pháp:  

3. Mo tã ni dung cüa sang kin, giãi pháp: 

3.1. Sir cn thit, mçic dIch cüa vic d xut sang kin, giâi pháp. 

3.2. Mo tã thirc trng truOc khi áp d%lng sang kin, giãi pháp mcd; phân 
tIch uu diem, hn chê, nhuçic diem hin thai và nguyen nhân cüa nhüng hn chê, 
nEucc diem 

3.3. Mo tà giãi pháp, sang kMn mói: Co tithng mcd, sir khác bit cüa 
sang kiên, giái pháp mó'i so vi giái pháp cii; nêu day dü, chi tiêt ni dung, cách 
thrc thc hin và các diêu kin cn thiêt dê áp ding sang kiên, giâi pháp mOi. 



4. Khá nàng áp ding cüa sang kin, giài pháp (neu rO khà n.ng áp cliing 
vào thc tê cüa sang kiên, giài pháp mdi, có the áp ding cho dôi tuçTng nào, co 
quail, to chrc nao) 

5. TInh hiu qua, lcii Ich thu dugc hoc dir kin có th thu duçc do áp c ing 
sang hen, giài pháp (hiu qua kinh tê, x hi, môi trthng ... tInh toán so ;iên 
lam 1i, so tiên dã thu, hoc dir kiên thu duçic, phuang pháp tInh theo kiên cüa 
to ch(rc, cá nhân dã áp dyng sang kiên (neu co) và theo kiên cüa tác già ing 
kin; tInh khã thi cüa sang kiên, giâi pháp 

6. Tài 1iu kern theo gm: 

- Bàn ye, sc d, video, các tài 1iu khác ... (bàn): 

- Bàn tInh toán ... (bàn): 

- Các tài lieu khác ... (bàn): 

, ngày ... tháng ... nàm 
Ngtr?ri thuyêt minh 
(Kj và ghi r6 hQ ten) 

1.  

2  

3.  
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