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THỂ LỆ 

Hội thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính nhà nước”  

huyện Quảng Hòa năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện về tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính nhà 

nước” huyện Quảng Hòa năm 2022, Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 25 

tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa về việc thành 

lập Ban Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính nhà nước” huyện 

Quảng Hòa năm 2022, Ban Tổ chức Hội thi ban hành Thể lệ Hội thi như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI 

1. Đối tượng 

Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.  

2. Nội dung và hình thức thi 

Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa và thi tập thể theo đội. 

Ban Tổ chức Hội thi tổ chức bốc thăm chia các đội thành 04 nhóm (Nhóm I: từ 

SBD 01-05; nhóm II: từ SBD 06- 10; nhóm III: từ SBD 11-15 và nhóm IV từ 

SBD 16-19). Các đội thi bốc thăm để xác định nhóm và thứ tự thi; phần thi của 

mỗi đội được thực hiện theo thứ tự từ thấp đến cao trong nhóm. Điểm tối đa là 

100 điểm. Các đội dự thi lần lượt trải qua 03 phần thi: “Thông điệp cải cách 

hành chính”, “Trắc nghiệm kiến thức cải cách hành chính”, “Sáng kiến về cải 

cách hành chính”. 

Cụ thể các phần thi như sau: 

2.1. Phần thứ nhất: Thông điệp Cải cách hành chính  

  Điểm tối đa: 30 điểm 

 a) Hình thức, thể loại: Các đội thi thể hiện và truyền tải nội dung phần 

thi “Thông điệp cải cách hành chính” bằng hình thức sân khấu hóa với các loại 

hình nghệ thuật như: Hát, múa, ngâm thơ, diễn kịch, hò, vè,... 

 b) Nội dung: Kết hợp biểu diễn các loại hình nghệ thuật trong đó lồng 
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ghép nội dung có liên quan đến công tác cải cách hành chính vào phần thi, kết 

thúc phần thi bằng một thông điệp có mục đích, ý nghĩa việc thực hiện cải cách 

hành chính tại địa phương. 

c) Tiêu chí chấm điểm 

Tổng điểm tối đa cho phần thi “Thông điệp cải cách hành chính” là 30 

điểm. Trong đó, chia ra làm 6 tiêu chí, ứng với từng cột trong bảng chấm điểm 

của ban giám khảo. 

Tiêu chí 1- Nội dung (7 điểm): Thực hiện phần thi có nội dung, chủ đề liên 

quan đến cải cách hành chính. 

Tiêu chí 2 - Kỹ thuật (5 điểm): Chất giọng hay, đúng cao độ, trường độ, rõ 

lời ca, lời thoại, ngôn ngữ múa tốt, âm nhạc phù hợp... 

Tiêu chí 3 - Diễn xuất (5 điểm): Phong cách biểu diễn tự nhiên, tự tin, có 

sắc thái, biểu cảm, truyền cảm, phù hợp với thể loại biểu diễn. 

Tiêu chí 4 - Xử lý tình huống (4 điểm): Có phần xử lý tình huống hiệu quả, 

phù hợp với nội dung chủ đề của thể loại trình bày. 

Tiêu chí 5 - Thông điệp (7 điểm): Phần kết thúc có thông điệp ý nghĩa, câu 

kết thông điệp rõ ràng, dễ nhớ, có sức thuyết phục cao. 

Tiêu chí 6 - Trang phục, đạo cụ, hóa trang (2 điểm): Thể hiện trang phục, 

đạo cụ, hóa trang phù hợp với nội dung chủ đề của từng thể loại. 

Lưu ý: Các tiêu chí chấm điểm trên vận dụng đối với từng thể loại cụ thể, 

giám khảo chỉ xét các tiêu chí có trong thể loại đội thi trình bày. Các đội dự thi 

nghiên cứu cách thức chấm điểm để định hướng, xây dựng nội dung, kịch bản, 

thể loại tham gia phần thi “Thông điệp cải cách hành chính” sao cho phù hợp. 

Thời gian: Mỗi đội thể hiện phần thi “Thông điệp cải cách hành chính” tối 

đa là 05 phút, nếu thời gian thi vượt quá thời gian quy định thì sẽ bị trừ điểm,  

quá thời gian mỗi phút bị trừ 2 điểm. 

2.2. Phần thứ hai: Trắc nghiệm kiến thức cải cách hành chính 

Điểm tối đa: 30 điểm 

a) Hình thức thi và cách chấm điểm 

Đội dự thi trả lời trắc nhiệm kiến thức cải cách hành chính. Các đội dự thi 

theo từng đợt (theo thứ tự bốc thăm, tổng cộng 04 đợt thi), mỗi đợt thi có 05 đội 

dự thi. Ban Giám khảo cung cấp 03 bộ đề thi cho các đội, đại diện các đội dự thi 

của mỗi đợt lên bốc thăm chọn bộ đề thi. 

Đề thi có 06 câu hỏi trắc nghiệm. Người dẫn chương trình lần lượt đọc từng 

câu hỏi để các đội trong nhóm suy nghĩ chọn phương án trả lời, thời gian suy 
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nghĩ cho mỗi câu hỏi là 10 giây, các đội trả lời từng câu hỏi sau khi có hiệu lệnh 

báo hết giờ bằng cách giơ bảng chọn phương án A hoặc B hoặc C hoặc D cho 

từng câu hỏi. (Mỗi đội chỉ được giơ bảng 1 lần, không được đổi phương án trả 

lời trong 1 câu hỏi). Người dẫn chương trình sẽ công bố đáp án đúng sau khi các 

đội đã trả lời. Mỗi câu trả lời đúng được 05 điểm. 

b) Nội dung thi 

 Nội dung câu hỏi được thực hiện theo khoản 1 mục II Kế hoạch số 

152/KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về tổ 

chức Hội thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính nhà nước” huyện Quảng Hòa 

năm 2022. 

2.3. Phần thứ ba: Sáng kiến về cải cách hành chính 

Điểm tối đa: 40 điểm 

 a) Hình thức: Đội dự thi thuyết trình trên sân khấu và trả lời câu hỏi phản 

biện của Ban giám khảo. 

b) Nội dung 

  * Chủ đề 

  - Thuyết trình mô tả về sáng kiến, giải pháp, ý tường, cách làm hay trong 

công tác cải cách hành chính với chủ đề cụ thể như sau: 

  - Trien khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính; 

  - Nâng cao Chỉ số CCHC (PAR-INDEX), PCI, PAPI của tỉnh, huyện; 

 - Những mô hình, ý tưởng, cách làm hay giúp xây dựng chính quyền thân 

thiện, phục vụ nhân dân; 

 - Những giải pháp, sáng kiến, ý tưởng, mô hình khác về cải cách hành 

chính. 

* Nội dung 

Bài thuyết trình về “Sáng kiến cải cách hành chính” nêu ngắn gọn, rõ ràng 

và phải làm rõ được theo 03 tiêu chí sau: 

 - Sáng kiến có tính mới, tính sáng tạo: Mô tả ngắn gọn, đầy đủ và rõ ràng 

các bước thực hiện giải pháp cũng như các điều kiện cần thiết để áp dụng giải 

pháp tại cơ quan, đơn vị; những nội dung đã cải tiến, sáng tạo để khắc phục 

những nhược điểm của giải pháp đã biết (có thế minh họa bằng các bản vẽ, thiết 

kế, sơ đồ, ảnh chụp mầu sản phẩm, chiếu slide...); 

 - Sáng kiến có khả năng áp dụng: Nêu rõ về việc giải pháp đã được áp dụng, 

kể cả áp dụng thử tại cơ quan, đơn vị và mang lại lợi ích thiết thực; ngoài ra có thể 

nêu rõ giải pháp còn có khả năng áp dụng cho những cơ quan, tô chức khác; 
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 - Tính hiệu quả trong sáng kiến: Đánh giá lợi ích thu được (hoặc dự kiến 

có thể thu được do áp dụng giải pháp). So sánh lợi ích kinh tế, xã hội thu được 

khi áp dụng giải pháp so với trường hợp không áp dụng giải pháp đó (cần nêu rõ 

giải pháp đem lại hiệu quả kinh tế, lợi ích xã hội cao hơn như thế nào hoặc khắc 

phục được đến mức độ nào những nhược điểm của giải pháp đã biết trước đó - 

nếu là giải pháp cải tiến giải pháp đà biết trước đó); nêu cách tính cụ thể. 

c) Tiêu chí chấm điểm 

Tổng điểm tối đa cho phần thi “Sáng kiến cải cách hành chính” là 40 điểm. 

Trong đó, chia ra làm 5 tiêu chí, ứng với từng cột trong báng chấm điếm của ban 

giám khảo. 

Tiêu chí 1. Sáng kiến có tính mới, tính sáng tạo (08 điểm): Hoàn toàn mới, 

được áp dụng đầu tiên hoặc có cải tiến so với giải pháp, sáng kiến trước đây. 

Tiêu chí 2. Sáng kiến có khả năng áp dụng (7 điểm): Có thể áp dụng tại 

đơn vị; trong ngành, lĩnh vực; trong toàn huyện. 

Tiêu chí 3. Tính hiệu quả trong sáng kiến (8 điểm). 

Tiêu chỉ 4. Kỹ năng thuyết trình (7 điểm): Tự tin, rõ ràng, truyền cảm,... 

Tiêu chí 5. Trà lời câu hỏi của Ban giám khảo (10 điểm): Trả lời đúng 

trọng tâm câu hỏi, đủ nội dung, ngắn gọn, súc tích. 

- Thời gian: Tổng thời gian thi tối đa 08 phút. Trong đó, phần thuyết trình của 

mỗi đội tối đa 05 phút; Ban Giám khảo đặt câu hỏi và đội thi trả lời tối đa 03 phút.  

Nếu thời gian thi của các đội vượt quá thời gian quy định thì sẽ bị trừ điểm, 

mỗi phút quá thời gian bị trừ 2 điểm.  

- Các đội dự thi chuẩn bị nội dung về sáng kiến cải cách hành chính trước 

khi dự thi và gửi về Ban Tổ chức (qua Phòng Nội vụ) trước ngày khai mạc Hội 

thi 05 ngày.  

III. ĐỊA ĐIỂM, YÊU CẦU VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI THI 

1. Địa điểm: tại UBND huyện Quảng Hòa. 

2. Thời gian: Dự kiến từ 30/9/2022 đến 15/10/2022.  

Thời gian, địa điểm chính thức Ban Tổ chức sẽ có thông báo bằng văn bản 

gửi UBND các xã, thị trấn. 

3. Yêu cầu đối với các đội tham gia dự thi  

- Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về cải cách hành 

chính nhà nước” huyện Quảng Hòa năm 2022.  
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- Gửi Danh sách Đoàn tham dự về Ban Tổ chức Hội thi (qua Phòng Nội vụ 

- Cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Hội thi) trước ngày 15/9/2022; việc 

thay đổi thành viên chính thức của đội thi phải thông báo bằng văn bản cho Ban 

Tổ chức Hội thi chậm nhất trước 24 giờ tính đến thời điểm dự thi. 

- Số lượng thành viên các đội dự thi: Mỗi xã, thị trấn thành lập Đoàn tham 

dự Hội thi gồm có 01 Trưởng đoàn là Lãnh đạo UBND xã (kiêm Đội trưởng đội 

dự thi), tối đa 04 thành viên dự thi (thêm 02 thành viên để hỗ trợ phần thi 

“Thông điệp cải cách hành chính” (nếu cần)), 05 cổ động viên tham gia cổ vũ 

xuyên suốt trong quá trình diễn ra hội thi. 

+ Đối với phần thi thứ nhất “Thông điệp cải cách hành chính”: Số lượng 

người dự thi của các đội tùy thuộc theo kịch bản của đơn vị dự thi, nhưng không 

quá 05 người. 

+ Đối với phần thi “Trắc nghiệm kiến thức cải cách hành chính”: Mỗi đội 

cử 03 người dự thi. 

- Đối với phần thi “Sáng kiến cải cách hành chính”: Mội đội cử 01 người 

lên thuyết trình. 

- Trang phục dự thi: 

+ Đối với các phần thi: “Trắc nghiệm kiến thức cải cách hành chính”; 

“Sáng kiến cải cách hành chính”. 

 Nam: Trang phục công sở 

  Nữ: Áo dài truyền thống. 

+ Đối với phần thi “Thông điệp cải cách hành chính”: Các thí sinh mặc 

trang phục phù hợp với nội dung thi của đội, đảm bảo phù hợp, thanh lịch. 

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ VÀ XẾP GIẢI  

Sau khi các đội thi thực hiện xong các phần thi, Tổ Thư ký tổng hợp, báo 

cáo Ban Giám khảo tổng số điểm của từng đội thi đạt được của tất cả các phần 

thi. Căn cứ vào tổng điểm mà các đội thi đạt được, Ban Tổ chức Hội thi quyết 

định trao giải theo thứ tự từ cao xuống thấp. Trường hợp các đội thi có tổng số 

điểm bằng nhau thì đội thi nào có số điểm phần thi “Sáng kiến cải cách hành 

chính” cao hơn sẽ được chọn. 

V. BAN GIÁM KHẢO  

1. Thành phần Ban Giám khảo  

Ban Tổ chức Hội thi quyết định thành lập Ban Giám khảo. Thành viên Ban 

Giám khảo Hội thi là người am hiểu công tác cải cách hành chính; có uy tín, 

năng lực; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có kiến thức pháp luật đã hoặc đang 
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công tác tại phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện. Ban 

Giám khảo gồm 05 thành viên do 01 Lãnh đạo Phòng Nội vụ làm Trưởng ban.  

2. Nhiệm vụ của Ban Giám khảo  

Ban Giám khảo Hội thi có trách nhiệm chấm thi trung thực, chính xác, 

công và khách quan; tổng hợp và báo cáo kết quả chấm thi cho Ban Tổ chức Hội 

thi và tham mưu Ban Tổ chức Hội thi quyết định việc xếp giải. Ban Giám khảo 

có Tổ Thư ký giúp việc do Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi quyết định thành lập. 

Tổ Thư ký có trách nhiệm in ấn tài liệu, tổng hợp kết quả chấm thi và thực hiện 

một số nhiệm vụ khác phục vụ việc chấm thi theo yêu cầu của Ban Giám khảo 

Hội thi.  

3. Nguyên tắc chấm thi  

Bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng, theo đáp án và Phiếu điểm của 

Ban Tổ chức Hội thi. Căn cứ vào đáp án, kết quả dự thi, thành viên Ban Giám 

khảo chấm điểm cho từng đội thi vào phiếu điểm, ký, ghi rõ họ, tên và chuyển 

lại cho Tổ Thư ký để tổng hợp. Giám khảo chỉ được chấm điểm lẻ tối thiểu là 

0.5 điểm. Tổng điểm tối đa của 03 phần thi là 100 điểm. Điểm từng phần thi của 

mỗi đội thi là điểm trung bình cộng của các thành viên Ban Giám khảo trừ đi số 

điểm trừ theo quy định của Thể lệ (nếu có). Điểm chính thức của đội thi là tổng 

số điểm của các phần thi. Thang điểm cụ thể của mỗi phần thi được quy định 

trong Bộ đáp án câu hỏi và được thể hiện trong Phiếu điểm của Ban Tổ chức 

Hội thi.  

VI. GIẢI THƯỞNG 

1. Cơ cấu giải thưởng 

- 01 Giải nhất; 

- 02 Giải nhì; 

- 03 Giải ba; 

- Các Giải khuyến khích.  

 Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao 02 giải phụ cho các đội có số điểm cao nhất 

của các phần thi: Thông điệp cải cách hành chính, Sáng kiến cải cách hành chính. 

2. Hình thức, giá trị giải thưởng 

Ban Tổ chức trao Giấy khen cho các đội đạt giải kèm theo tiền mặt tương 

ứng với mỗi giải thưởng, cụ thể: 

Giải nhất: 2.000.000đ/1giải 

Giải nhì: 1.500.000đ/1giải 

Giải ba: 1.000.000đ/1giải 
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Giải khuyến khích: 500.000đ/1giải 

Giải phụ: 200.000đ/1 giải 

3. Kinh phí trao thưởng  

Kinh phí chi trao giải Hội thi được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước 

và nguồn đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân; được thực hiện theo quy định 

của pháp luật và cam kết với các nhà tài trợ (nếu có). 

VII. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

1. Thành viên các đội dự thi, Đội trưởng của các đội dự thi có quyền khiếu 

nại về các hành vi vi phạm Thể lệ Hội thi của các thành viên hay đội thi khác, về 

số điểm của Ban Giám khảo, số điểm bị trừ, tổng số điểm do Tổ Thư ký tổng 

hợp đối với đội thi của mình.  

2. Khiếu nại bằng văn bản được gửi đến Ban Tổ chức Hội thi trước khi tiến 

hành trao giải thưởng. Thẩm quyền xem xét, giải quyết khiếu nại thuộc về Ban 

Tổ chức Hội thi; quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức Hội thi là 

quyết định cuối cùng có hiệu lực thi hành. 

Trên đây là Thể lệ tổ chức Hội thi “Tìm hiểu cải cách hành chính nhà 

nước” huyện Quảng Hòa năm 2022. Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc 

nghiên cứu, triển khai thực hiện để Hội thi đạt kết quả tốt nhất./. 
      

Nơi nhận: 
- LĐ UBND huyện (b/c); 

- Các phòng, ban, ngành;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các thành viên Ban Tổ chức Hội thi; 

- Tổ Chuyên viên giúp việc;  

- Lưu: VT, NV. 

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Thành Hải 
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