
CONG HOA XA HO! CHU NGHLA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

TP. Thai Nguyen, ngay3l tháng 8 nám 2022 

KE HOACH 
T chfrc Cuc thi trigc tuyn 'Tin: hiu cong Edc cdi cdch hdnh chInh" 

thành ph Thai Nguyen nám 2022 

Cn cu K hoach s 234/KH-UBND ngày 23/12/2021 cüa UBND tinh Thai 
Nguyen v cái cách hành chInh tinh Thai Nguyen nàm 2022; K hoch s I 78/KH-
UBND ngày 16/8/2021 cüa UBND thành ph Thai Nguyen v vic th?c hin Chuong 
trinh Chuyn di s tinh Thai Nguyen giai do?n 2021-2025, dinh hithng dn näm 
2030; K hoach s 38/KH-UBND ngày 28/01/2022 cüa UBND thành ph Thai 
Nguyen v cong tác tuyên truyn cái cách hành chInh thành pM Thai Nguyen nãm 
2022. UBND thành pM t chüc Cuc thi trrc tuyn "TIm hiu cong tác cái cách 
hành chInh" thành pM Thai Nguyen nãm 2022 v&i nh&ng ni dung ci th sau: 

I. MJC DICH, YEU CAU 

- Tuyên truyn, phi bin chü tnxong, &thng Mi cüa Dãng, chInh sách, pháp 
lut cüa Nha nrncc v cai cách hành chInh gAn vâi chuyn di s dn toàn th can 
b, cong chirc, vien chi'rc, ngi.ri lao dng, cac co quan, to chüc, dcm vj, doanh 
nghiêp, cá nhân va Nhân dan tren dja bàn thành pM tham gia thirc hin cong tác 
câi cách hành chInh thành pM Thai Nguyen. 

- Thông qua cuc thi, mi can b, cong chirc, vien chi'rc, ngu&i lao dng, cac 
t chüc, Co quan, don vj, doanh nghiêp, cá nhân và Nhân dan trén dja bàn thành 
pM nâng cao nhn thtc, trách nhim trong vic thirc hin cOng tác cai cách hành 
chInh, dc bit là cüng chung tay, gop surc trong vic th%rc hin chuyn dM s& xa 
dvng chInh quyn din tü, gop phn hinh thành cOng dan s& doath nghiêp s, thüc 
dy phát trin kinh t s và xã hi s& 

- Cuôc thi duoc t chi'rc rng rãi, khách quan, dan chü, tit kim va hiu qua. 
Phn mm scr ding trong cuc thi phãi báo dam chit hrqng, tin Ich, thit thrc va 
tIch hp vOi nhiu cong c, phuong tin thông tin. 

H. TEN GQI, DO! TU'çING D THI 
. , , ,, I. Ten goi: Cu9c i/u trrc tuyen Tim hieu cong itic ca: cach hanh chinh 

thanhphTh11i Nguyen nám 2022. 
2. Doi tlrQng diy thi 

2.1. Dii /1r1ng i/i am gus dy' thi 

- Can b, cong chuc, viên chuc, ngithi lao dng các Ca quan khi Dâng, doan 
th và kMi ChInh quyn thành ph& 

U BAN NHAN DAN 
THANH PHO THAI NGUYEN 

SO  413  /KH-UBND 
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- Can bO, chin s5 1rc hrqng vu trang; can bc, cong chüc, viên chüc, ngi.rôi 
lao dng dang cong tác a cac co quan, (km vj, t chi'rc, doanh nghip va Nhan dan 
trén dja bàn thành phô. 

- Can bO, cong chüc thuôc Dãng üy - HDND - UBND 32 phithng, xa. 

- Vién chi.rc, giáo viên hçip dng, nhan viên dang cong tác tii các tnthng mm 
non, tiu h9c, THCS trên dja bàn thành phô. 

- Can b, hi vién, doàn vien, thanh niên; sinh viên các tnxàng Cao d&ng, Di hoc, 
Trung hçc chuyên nghip; hQc sinh Trung h9c phô thông; h9c sinh Trung hpc cci sc 
(khuyen khIch tham gia, khóng bt buç$c) tren dja bàn thành ph6 Thai Nguyen. 

-  Lwuj5: Các cti ti.rcmg Co th dang k tham gia cuOc thi theo h khu thithng 
tth hoàc hja chon don vj phung, xã no'i cci quan dciii vj dóng trên dja bàn. 

2.2. DIi tupng không duyic tham gia dy' t/,i. Thành viên Ban t chOc, T 
biên soan ni dung câu hOi, b phn giüp vic trijc tiêp Ban To chüc, can bô phu 
trách k5' thut cüa h thông phân mém thi trirc tuyên. 

2.3. Quyn Ipi và Irdel, nhiêrn cüa ngwôi d(i Ihi 
- Mi ngu&i chi duçxc däng k mOt tài khoán cho các 1n dr thi. 

- Cung cp dy dO thông tin cá nhãn theo yêu cu trén pMn mm khi du thi. 

- Di.rcyc tIm hiu, nghien ciru tham khâo b câu hOi va tài lieu giái dap trên h 
thng phn mm tri.rac khi tham gia dir thi. 

- Duoc tix vn, giái dap cac vi.ro'ng mc trong qua trInh tham gia dir thi. 
HI. NO! DUNG, HiNH THI5C, THI GIAN vA GIA! THIfJNG 
1. Ni dung thi: Ngithi dv thi trã 10i các câu hói trc nghiém vOi các kin 

thüc v Cong tác cài each hành chInh trong nti dung cac van bàn sau: 

- Lut T chi'rc ChInh quyn dja pht.rcing nm 2015, süa di b sung nm 2019. 

- Luât Can bO, cong chtrc nàm 2008, stra di b sung näm 2019. 
- Lut Ph bin giáo diic pháp 1ut 2012. 

- Lut Tip cong dan nãm 2013. 

- Nghj quyt s 761NQ-CP ngày 15/7/2021 cOa ChInh phU ban hành Chi.rcing 
trinh tng th cài each hành chmnh nba nuàc giai do?n 202 1-2030. 

- Nghj djnh s 92/201 7/ND-CP ngày 07/8/2017 cOa ChInh phO v stra di mt 
s diu cia các Ngh djnh lien quan dn kim soát thU tic hành chInh. 

- Nghj djnh s 61 /201 8IND-CP ngày 23/4/2018 cUa ChInh phU v thrc hin 
giái quyêt thU tiic hành chInh theo cci chê mOt càa, mt cCra lien thông. 

- Nghj djnh s 45/20201ND-Cp ngày 08/4/2020 cUa ChInh phU v thrc hin 
thU tic hành chInh trén môi truOng din tCr. 

- Nghj dnh s 63/2010/ND-Cp ngày 08/6/2010 cUa ChInh phU v kim soát 
thU t%lc hânh chInh. 
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- Nghj djnh s 43/20 1 1/ND-CP ngày 13/6/20 1 1 cüa ChInh phü quy cljnh v 
vic cung cp thông tin và dch vi cong triic tuyn trén trang thông tin din ttr hoc 
Cng thông tin din tü cüa co quan Nha nithc. 

- Nghi djnh s 108/20141ND-Cp ngày 20/11/2014 cüa ChInh phU v thtrc hin 
tinh gián biên ch& 

- Nghj djnh s 16/201 5/ND-CP ngày 14/02/2015 cüa ChInh phü v ca ch tr 
chü cüa dan vj sir nghiép cong lip. 

- Nghj djnh s 04/2015/ND-Cp ngày 09/01/2015 cüa ChInh phü v thirc hin 
dan chü trong hoat dng cüa ca quan hành chinh Nhà rnsàc và dan vj sr nghiép 
Cong lip. 

- Nghj djnh s 11 2/2020/ND-Cp ngày 18/9/2020 cüa ChInh phü v xir 1, k 
1ut can bO, cong chirc, viên chIrc. 

- Thông ti..r s 01/2018/TT-Vpcp ngày 23/1 1/2018 cüa Van phông ChInh phü 
A

I huo'ng dan thi hanh m9t so quy dnh cua Ngh dnh so 61/2018/ND-Cp ngay 23/4/2018 cüa ChInh phü v thirc hin co ch mt ctra, mt cCra lien thông trong 
giái quyt thu tiic hành chInh. 

- Pháp 1nh s 34/2007/PL-uBTVQHI 1 ngày 20/4/2007 cüa Uy ban Thu&ng 
vi Quc hOi v thixc hin quy ch dan chU a xA, phix?ng, thi trn. 

- Quy& djnh 03/2007/QD-BNV cüa B Ni vii v vic ban hành Quy tc áng xtr 
cüa can b, cong chüc, viên chüc lam vic trong bO may chmnh quyn dja phuong. 

- Quyt djnh s 1291/QD-TTg ngày 07/10/2019 cüa Thu tuóng ChInh phü v 
vic phê duyt Danh mic thu tic hành chInh thuc thm quyn giái quyt cüa các 
Ca quan trung 1.rang duçc t chirc theo ngành dpc dóng tai dja phuang dua ra tip 
nhn ti Trung tam Phic vi hành chInh cong cp tinh, Bô phn Tip nhan và Trá 
kt qua giái quyt thu tiic hành chInh cp huyn, cp xâ. 

- Quyt djnh s 87/QD-UBI ngày 08/01/2021 cüa UBND thành ph v 
giao quyn tir chü, ttj chju trách nhiêm v tài chInh cho các don vj sir nghip thuc 
thânh ph Thai Nguyen. 

- Nghj quyt s 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 cüa Ban Chap hành Dáng b tinh 
Thai Nguyen v chuong trinh chuyn di s giai doan 2021-2025, djnh huâng dn 
nàm 2030. 

- Quyt djnh si 951/QD-UBND ngày 31/3/2021 cüa UBND tinh v cOng bt 
danh miic thU tiic hành chInh chu.n hóa näm 2021 thuOc phm vi chirc nãng quán 
1 cUa S Van hóa Th thao và Du ljch tinh Thai Nguyen. 

- Quyt djnh s 402/QD-UBND ngày 19/02/2021 cUa UBND tinh Thai 
Nguyen cOng bô danh mc djch vi cong mic d 4 cUa các co quan Nha nuóc tinh 
Thai Nguyen. 
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- Chuong trInh hành dng s 10/Ctr-TU ngày 15/7/2021 cüa Ban Chip hành 
Dang b thành ph thirc hin Nghj quyt s 01-NQ/TU cüa Ban Chip hành Dãng 
b tinh v Chwing trmnh Chuyn di s tinh Thai Nguyen giai do?n  202 1-2025, 
djnh huâng dn näm 2030. 

- Quyt djnh s 2311/Q- ngày 02/7/2021 cüa UBND tinh v cong b 
danh mc thu tic hành chInh chu.n hóa nãm 2021 thuc thm quyn giái quyt cüa 
S& Ni vi; UBND cp huyn, UBND cp xã trên cija bàn tinh Thai Nguyen. 

- Quyt djnh s 2543/QD-UBND ngày 30/7/2021 cüa UBND tinh v cong b 
danh mic thu tiic hành chInh chun hóa nAm 2021 thuc phm vi chüc nãng quán 
1 cüa  Si Tix pháp tinh Thai Nguyen. 

- Quyt djnh si 2544/QD-UBND ngày 30/7/202 1 cüa UBND tinh v cong b 
danh mic thu tic hành chInh chu.n hóa nàm 2021 thuOc phm vi chIrc nàng quán 
1 cüa Sâ K hoch và Du tu tinh Thai Nguyen. 

- Quyt djnh s 2504/QD-UBND ngày 27/7/2021 cüa UBND tinh v cong b 
danh mic th tic hành chInh chun hóa nAm 2021 thuc pham vi chIrc nàng quán 
1 cüa Ban Dan tc tinh Thai Nguyen. 

- K hoach s 1 78/KH-UBND ngày 16/8/2021 cüa UBND thành ph v thirc 
hin chuyn &i s thành ph Thai Nguyen giai doan 202 1-2025, djnh hu&ng dn 
nãm 2030. 

- K hoch s 1 66/KH-UBND ngày 18/7/2022 cüa UBND thành ph Thai 
Nguyen v trin khai thirc hin các thim vij tai  D an "Phát trin üng diing d 
1iu v dan cu, djnh danh và xác thirc din tü phiic vi chuyn di s6 quc gia giai 
doan 2022-2025, tm nhIn dn nãm 2030" t?i  thành ph6 Thai Nguyen nãm 2022. 

2. Hlnh thu'c dtr thi 

- Thi trc nghim tnrc tuyn trén Cng thông tin din ttr thành ph Thai Nguyen. 

- Nguri dir thi truy cp vào Cng thông tin din tü thành pM Thai Nguyen, 
tai dja chi http://thainguyencity.gov.vn  vào miic Cuc thi tr%rc tuyn "TIm hié'u 
cong tác cái each hành chInh" thành pM Thai Nguyen nãm 2022 và lam theo 
h.thng dn dr thi. 

3. Thèi gian thi: Tü ngày 12/9/2022 dn ngày 09/10/2022, thi trong 04 tun. 
- Tun thu Nht, vào 08h30' ngày 12/9/2022 dn 16h30' ngày 18/9/2022, 

cong M kt qua thi cüa tun thu Nht vao 08h00' ngày 19/9/2022. 

- Tun thu Hai, vào 08h30' ngày 19/9/2022 dn 16h30' ngày 25/9/2022, cOng 
M kt qua thi cüa tun thu hai vào 08h00' ngày 26/9/2022. 

- Tun thu Ba, vào 08h30' ngày 26/9/2022 dn 16h30' ngày 02/10/2022, cong 
b6 kt qua thi cüa tun thu Ba vào 08h00' ngày 03/10/2022. 

- Tuân thu Tu, vào 08h30' ngày 03/10/2022 dn 16h30' ngày 09/10/2022, 
A , cong bo ket qua thi cua tuan thu Tix vao 08h00 ngay 10/10/2022. 
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4. Co cu giãi thu&ng 

4.1. Giái cá nhân: Ban t6 chüc cuc thi sê trao Giy chirng nhn va tin 
thithng di vói Ca nhân doat giâi các Tun thi trong Chucrng trInh tng kt Cutc thi 
theo Co cu: 02 giãi Nht; 05 giái NhI; 08 giái Ba; 10 giái khuyn khIch. 

4.2. Giãi 41p  t/J: Trén Co sâ tng hcp kt qua chung cUa tlrng phixông, xâ; 
UBND thành ph t.ng giy chng nhn và tin thuâng ti Chuong trInh tng kt 
Cuc thi cho các don vj có s liiqt nguôi tham gia thi nhiu nht, dam bão cht krcyng 
hiu qua và thành tIch cao. . cci cu giái tp th cuc thi gm: 01 giái Nht; 01 giâi 
NhI; 01 giái Ba, 05 giái Khuyn khIch. 

5. Kinh phi: Tir Ngan sách thành ph Thai Nguyen näm 2022. 
IV. TO CHUC THçC HIN 
1. B nghj Ban Tuyên giáo, Ban Dan vn Thành üy 
- Chi dao,  trin khai tâi các doàn th chInh trj - xã hti tich circ tuyên truyn, 

phát dng Cuôc thi tói dông dáo can b, dâng viên, cong chtc, viên chic; doàn 
vién, hi vién và Nhân dan tham gia Cutc thi triic tuyn "TIm hie'u cong tác cái 
cách hành chInh" thành ph Thai Nguyen, nãm 2022 dat hiu qua. 

- Cu lânh dao Ban tham gia Ban T chüc Cuc thi. 
A

P
- A A 2. Be ngh Uy ban MTTQ va cac doan the chinh tr!  - xa h9i thanh pho: 

Lien doàn Lao dng, Hi Lien hip Phii nfr, Hi Ciru Chin binh, Hôi Nông 
dan, Thành doàn Thai Nguyen 

- T chirc tuyên truyn, phát dng CuOc thi tâi dông dão can b, hi viên, 
doàn viên và Nhân dan tham gia. 

- Lien doàn Lao dng thành ph& Tuyên truyn, phát dng cuOc thi và 4n 
dng can b, doàn vien cOng doàn tai các t chirc, doanh nghip hoat dng trên dja 
bàn thành ph& huàng (mg tham gia Cuc thi trirc tuyn "Tim hié'u cong tác cái 
cách hành chInh" thânh ph Thai Nguyen nAm 2022 dat hiu qua. 

3. Phông Van hóa và Thông tin thành p 
- Chü tn, phi hçip viii phông Ni vii thành ph tham mtiu UBND thành ph& 

xay drng k hoach t ch(rc; thành 1p Ban T chüc; Ban Giám kháo t chüc Cuc 
thi trrc tuyn "Tim hiéu cOng tác cái cách hành chInh" thành pM Thai Nguyen 
näm 2022. 

- Thijc hin cong tác tuyên truyn trixc quan, cang treo bang ron; chun bj cac 
diu kin cAn thit d t cht'rc thành cOng Cuc thi. 

-  PMi hqp vOi phông Ni vij, Van phOng HDND&UBND thành pM tham 
mini t ch(rc hi nghj tng kt va trao giái cuc thi bAng hInh th(rc phü hçip. 

- Lp dir toán kinh phI t chüc Cuc thi va báo cáo UBND thành pM phé duyt d 
tt ch(rc thirc hin (kinh phI phuc vy t chzc cuçc thi, tin thzró'ng). 
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• 4. Phong Nçn viii thanh pho 

- Chü trI, phi hqp vi phông Van hóa và Thông tin thành ph6 va các dcm vi 
CO lien quan xay dirng quy ché, the i cuc thi, theo dôi kt qua thi cüa mi tu.n 
thi; tham gia Ban T chüc và Ban Giám kháo cuOc thi. 

- Liia chçn dn v cung cap phan mem quan ly va vn hanh phan mem cuoc 
thi báo dam chê d mt và tIch hçirp thu.n lçii &rçYc trén may vi tInh, may tInh bang 
hoc din thoi thông minh có két nôi mng Internet. 

- Chü trI, phM hcp phOng Van hóa và Thông tin và các don vi lien quan xay 
dmg bO câu hOi va dáp an cüa cuOc thi, xay dirng ni dung chi.rong trinh cuc thi, 
cung cp day dü thông tin, nOi  dung cho don vi cung cap phân rnêrn thi tWc  tuyên dê 
v.n hanh dam bao cac ni dung trong suot thoi gian dien ra cu9c thi. 

- Hixàng dn và kim tra vic t chc thirc hin di vâi các co quan, don vj 
tric thuc UBND thành phô, UBND các phu&ng, xa. 

- Phi hqp vài phOng Van hóa và Thông tin, Van phông HDND và UBND 
thành ph6 t chüc tong kêt và trao giãi cuOc thi. 

- Tng hcp, dánh giá kt qua cuc thi, báo cáo UBND thành ph6 theo quy djnh. 

- Tham mini Ban T chirc cuOc thi trInh UBND thành ph tang Giy khen cho 
các cá than va tp th dt thành tIch tiéu biêu trong cuOc thi. 

- Lp d%r toán kinh phi xây dirng, vn hành phAn mm cuc thi và báo cáo 
UBND thành phô phê duyt. 

5. Phông Giáo dic và Dào to thành ph6: Can cü k hoach, ph bin dn can bO, 
giáo viên các tnthng Mãm non, Tiêu hçc và THCS, khuyên khIch (lthong bat buc) hç>c 
sinh Trung hQc co sr thuc ngành Giáo dic và Dào tto trên dja bàn chü dOng dãng k va 
tham gia cuc thi; coi day là nhim vii cüa nàm h9c 2022-2023 và là nhiêm vi trong cong 
tác cái each hành chInh và chuccng trinh chuyên dôi s cüa Ngành Giáo d%ic và Dao tao. 

A 

 6 Phông Tài chinh - K hoach thanh ph: Thm dinh, cap kinh phi to chixc 
Cu9c thi trrc tuyen TIm hieu cong tac cat cach hanh chinh thanh pho Thai 
Nguyen nàm 2022 theo quy djnh. 

7. Van phông HOND và UBND thành phô 

- Phti hçip phOng Van hóa và Thông tin, phOng Ni vii thành ph, don vi cung 
A A A A A A A A cap phan mem de dang tai cac nçi dung, thong tin lien quan den cu9c thi tren Cong 

thông tin din ti'r cüa thành phO. 

- Tham gia Ban T chüc và Ban Giám khâo cuOc thi. 

- Phii hçip vâi phOng Van hóa và Thông tin, phông NOi vi thành ph tham 
mini UBND thành phô dánh giá tong kêt va trao giâi cuOc thi. 

- Cung cp thông tin, tuyên truyn cuOc thi và cong b kt qua thi trén Cng 
thông tin din tCr cUa thành phô Thai Nguyen. 



KT. CHU TICH 
PHO CHU TECH 

U Quang Minh 
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A
t A 8. Cac phong, ban, don v trrc thu9c thanh pho: Can cix ke hoach tuyen 

A A • P A A • P A A , truyen, pho bien den can bç, cong chixc, vien chi.rc, ngisrn lao d9ng de chu dçng 
dãng k và tham gia cuc thi tai  don vj phu?ing, xa ncii cix trü. 

A p A
A • A 9. Trung tam Van hoa va Truyen thong thanh pho: Tuyen truyen ye nçi 

dung trong thai gian din ra các boat dng cüa cuOc thi; xây dijng cac tin, bài tuyên 
truyn v cuc thi dn can b, dãng viên, cong chüc, viên chi.'rc 

va cac tng lop 

Nhan dan trén dla bàn bit và tham gia; Ca phóng viên dixa tin. 
10. VNPT Thai Nguyen 

- PMi hcip vâi phông Van hóa và Thông tin, phOng NOi vii, Van phông 
HDND va UBND thành ph xây dirng website tIch hçip vâi Cng thông tin dintt'r 
cua thanh pho va quan 1y van bath phan mem, dang tai cac nçi dung tuyen truyen, 
bO cau hôi, các nii dung lien quan dn cuc thi len webiste bâo dam trong su& 
th?i gian din ra cuc thi. 

- Viêc xay dijng website phic vi cuc thi phái dam bâo ch d mt và tIch 
hqp thun lçi dirçc trén may vi tInh, may tInh bang hoc din thoai thông minh có 
kt ni mang Internet d hiu, d thao thác d mci ngixii dan cüng tham gia. 

11. UBND các phtr?rng, xa 

- Tuyên truyn, vn dng can b, cong chüc, viên chirc, ngithi lao dng hin 
dang cong tác tai các co quan, don vj, doanh nghip dóng trén dja bàn; can b, 
dàng viên, doàn viên, hOi viên; các t chüc chInh trj - xà hi và các thng 

lap 

Nhân dan tham gia cuc thi. 

- Dam bão 100% can b, cong chüc, viên chüc hin ctang cOng tác tai co quan 
Dáng üy, HDND, UBND các phu?ng, xã tham gia cutc thi, coi day là nhiém vu 
trng tam thrc hin cong tác cái each hành chInh nãm 2022. 

Trên day là K hoch t chirc CuOc thi trrc tuyn "TIm hie'u cong tác cái 
cách hành chInh" thành ph Thai Nguyen nAm 2022. UBND thành ph yêu cu 
Thu triiOng cac co quan, dcm vj tr%rc thuQc UBND thàth ph; Chu tjch UBND các 
phuäng, xã trin khai thirc hin; các dcm vj dóng trén dja bàn thãnh ph phi hqp 
trin khai thrc hin d cuc thi dat  kt qua theo yêu cAu d ra./. 

(Xe' hoqch nay thay the' Ke' hogch 
so' 175/KH-UBND ngày 16/8/2022 cáa 

UBND thành phó' Thai Nguyen) 
Noinhân: 
- SôNiii vu; 
- Thithng trtrc Thành üy (b/c); 
- Thing trirc HDND thành phô; 
- LAnh dao UBND thành pho; 
- Ban Tuyên giáo Thành üy; 
- Ban Dan vn Thành üy; 
- Các co quan, don v lien quan; 
- UBND các phLr&ng, xA; 
-Luu: VTVHTq' 
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