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KẾ HOẠCH  

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh 

Nghệ An năm 2020” 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 391/KH-UBND ngày 14  tháng 7 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải 

pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020”. Để cán bộ, đoàn viên tích cực 

hưởng ứng tham gia Cuộc thi, Công đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An xây 

dựng Kế hoạch Hưởng ứng cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành 

chính tỉnh Nghệ An năm 2020” tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật 

của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính; phát huy tính năng động, sáng tạo, 

của cán bộ, viên chức, người lao động nhằm tìm ra sáng kiến, giải pháp thiết thực, 

đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong Nhà trường. 

- 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 trong Nhà trường, trên địa bàn tỉnh và 

lựa chọn các bài dự thi có chất lượng tốt gửi về Sở Nội vụ tham dự Cuộc thi “Tìm 

kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020” do UBND 

tỉnh Nghệ An phát động. 

2. Yêu cầu 

- Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trường Đại học Kinh tế 

Nghệ An tích cực hưởng ứng Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách 

hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020”. 

- Việc đánh giá, lựa chọn phải đảm bảo tính khách quan, công khai, minh 

bạch, hiệu quả.  

 III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI 

1. Đối tượng dự thi: Cán bộ, viên chức, người lao động đang làm việc tại 

trường Đại học Kinh tế Nghệ An. 



2. Nội dung  

Nội dung sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính dựa trên các đề xuất, sáng  

kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính cho tỉnh nói chung, cho 

Nhà trường, phòng, khoa nói riêng nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính  

trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các nội dung sau: 

- Công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu tổ chức thực hiện; công tác tuyên 

truyền, giám sát, kiểm tra công tác cải cách hành chính; các sáng kiến về giảm họp 

và nâng cao chất lượng các cuộc họp. 

- Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh (PCI); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số cải 

cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức 

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

- Đơn giản hóa quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, rút ngắn thời 

gian, cắt giảm các chi phí thực hiện thủ tục hành chính. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành giải quyết 

thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính nhà nước.  

- Hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch 

công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Hình thức thi:  

Hình thức thi dưới dạng bài viết của cá nhân hay nhóm tác giả về các sáng 

kiến, giải pháp trong thực hiện cải cách hành chính của Trường, của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương. Đối với các bài dự thi về lĩnh vực công nghệ thông tin, ứng 

dụng hình ảnh hoặc video, ngoài hình thức viết có gửi kèm đĩa CD lưu trữ phần 

mềm, hình ảnh hoặc video. 

III. THỜI GIAN, CÁCH THỨC TỔ CHỨC CUỘC THI 

1. Thời gian 

- Cuộc thi được tổ chức từ ngày 01/8 đến hết ngày 20/9/2020 (nạp bài dự thi 

về đ/c Nguyễn Quốc Sơn).  

- Ban giám giám khảo hoàn thành việc chấm bài dự thi, lựa chọn và gửi các  

bài có chất lượng tốt về Sở Nội vụ  trước ngày 30/9/2020. 

 2. Cách thức  

 - Các Tổ công đoàn triển, khai thực hiện Kế hoạch, hướng dẫn cán bộ, viên 

chức, người lao động tham gia dự thi. 

 - Mỗi Tổ công đoàn ít nhất phải có 02 bài dự thi, không hạn chế số lượng tối 

đa. 



 IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

 (Thực hiện theo Kế hoạch số 391/KH-UBND ngày 14  tháng 7 năm 2020  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, 

giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020”. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công đoàn Trường 

- Xây dựng kế hoạch, triển khai, đôn đốc các tổ công đoàn trực thuộc hưởng 

ứng Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An 

năm 2020” do UBND tỉnh Nghệ An phát động. 

- Tiếp nhận bài dự thi, tổ chức đánh giá, lựa chọn và gửi bài dự thi có chất 

lượng tốt về Sở Nội vụ đúng thời gian quy định. 

2. Các tổ công đoàn trực thuộc 

- Triển khai Kế hoạch hưởng ứng Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp 

cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020” đến toàn thể cán bộ, viên chức, 

người lao động. 

- Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, người lao động tích 

cực hưởng ứng Cuộc thi. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch hưởng ứng Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, 

giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020” do UBND tỉnh Nghệ An 

phát động, Ban Chấp hành Công đoàn Trường yêu cầu các tổ công đoàn trực thuộc 

triển khai, thực hiện có hiệu quả kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận: 

- Đảng ủy, BGH; 

- Các đ/c trong BCH CĐ; 

- Các tổ công đoàn trực thuộc; 

- Website Công đoàn Trường; 

- Lưu: CĐ Trường. 

TM. BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Đặng Thị Thảo 

  

 


