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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về cải cách  

thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
 

 

Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-HĐPBGDPL ngày 27/5/2022 của Chủ tịch 

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ngãi về việc thành 

lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục 

hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (viết tắt là Cuộc thi), Ban Tổ chức 

Cuộc thi ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật liên quan về cải cách thủ tục 

hành chính. Thực hiện nhiệm vụ truyền thông về cải cách thủ tục hành chính năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (theo Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 

23/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh). 

- Thông qua Cuộc thi, tuyên truyền sâu rộng đường lối chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là các văn bản của Đảng, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của địa phương về cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao nhận 

thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, 

mục tiêu và tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính. 

- Phát huy dân chủ, nhận biết quyền giám sát của người dân, doanh nghiệp 

đối với hoạt động cải cách thủ tục hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức, 

viên chức, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ, tính chuyên nghiệp trong quá trình giải quyết công việc có liên quan đến thủ 

tục hành chính. 

2. Yêu cầu 

- Cuộc thi bảo đảm thu hút được sự quan tâm, tích cực tham gia của đông 

đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đang sinh sống, 

công tác, lao động, học tập trên địa bàn tỉnh. 
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- Lựa chọn, xác định những nội dung pháp luật về cải cách thủ tục hành 

chính quan trọng gắn với thực tiễn thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. 

- Xác định cụ thể các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Cuộc thi; 

thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan 

trong việc tổ chức Cuộc thi. 

- Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng hệ thống thi trực tuyến uy tín, 

chất lượng, bảo mật, an toàn, đáp ứng mục đích, yêu cầu của Cuộc thi. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Hình thức và nội dung thi  

a) Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trực 

tuyến, thí sinh trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm ngẫu nhiên tại địa chỉ 

https://timhieuphapluat.quangngai.gov.vn 

b) Nội dung thi:  

- Quy định của pháp luật, văn bản về cải cách thủ tục hành chính, thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do các cơ 

quan Trung ương ban hành như: Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 

của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị 

định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành 

chính (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 

và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017); Nghị định số 20/2008/NĐ-CP 

ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức về quy định hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017); Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 

về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 

06/12/2021); Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030;…  

- Chủ trương, văn bản về cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do Tỉnh ủy, HĐND 

tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành như: Nghị quyết số 

04-NQ/TU ngày 18/10/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 khóa XX về đẩy mạnh 

cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả 

quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Nghị quyết số 93/NQ-

HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về đẩy mạnh CCHC, nâng cao thứ hạng 

các chỉ số CCHC, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số 

cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 

giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi… Quy chế về thực hiện cơ 

https://timhieuphapluat.quangngai.gov.vn/
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chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn 

tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 

của UBND tỉnh…  

2. Đối tượng dự thi 

Tất cả mọi người đủ 16 tuổi trở lên đang sinh sống, công tác, lao động và 

học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, trừ các đối tượng sau đây không tham gia 

dự thi: 

- Thành viên Ban Tổ chức cuộc thi, Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức (kể 

cả cha, mẹ, chồng, vợ, con của các thành viên này); 

- Công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tư pháp; 

- Công chức, người lao động thuộc Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục 

hành chính tỉnh; 

- Viên chức, người lao động Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền 

thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. 

3. Thời gian tổ chức Cuộc thi  

- Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 01 tháng (từ 8h00 ngày 01/8/2022 đến 

18h00 ngày 31/8/2022). 

- Ngày Phát động Cuộc thi: Ngày 01/8/2022. 

- Thời gian tổng kết Cuộc thi: Dự kiến ngày 15/9/2022. 

4. Thể lệ Cuộc thi 

Ban tổ chức Cuộc thi ban hành và công bố Thể lệ cuộc thi trước ngày 

15/7/2022. Thể lệ cuộc thi bảo đảm các nội dung:  

 - Tên gọi, phạm vi, đối tượng tham gia cuộc thi. 

 - Nội dung thi, hình thức thi, thời gian tham gia cuộc thi. 

 - Cách thức dự thi và xét giải. 

 - Giải thưởng cuộc thi. 

 - Các nội dung khác có liên quan. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của các cơ quan, địa phương 

a) Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Cuộc thi có trách 

nhiệm tham mưu, tổ chức Cuộc thi; bảo đảm về nội dung, hình thức, tiến độ tổ 

chức Cuộc thi, cụ thể: 

 - Lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng hệ thống 

thi trực tuyến uy tín, chất lượng, bảo mật, an toàn, đáp ứng mục đích, yêu cầu của 

Cuộc thi. 

- Tham mưu Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi; tổ 
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chức buổi lễ Phát động Cuộc thi (vào ngày 01/8/2022); đề xuất khen thưởng các 

tập thể, cá nhân có thành tích trong Cuộc thi; theo dõi, tổng hợp kết quả thi và lập 

danh sách cá nhân đạt giải; tổng hợp, đánh giá kết quả Cuộc thi. 

- Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo 

dục pháp luật tỉnh về kết quả Cuộc thi. 

b) Văn phòng UBND tỉnh: Có trách nhiệm xây dựng bộ câu hỏi trắc 

nghiệm (30 câu hỏi, kèm theo đáp án, bảo đảm tính bảo mật) với nội dung phù 

hợp với mục đích, yêu cầu của Cuộc thi, gửi Sở Tư pháp trước ngày 10/7/2022 

để tổng hợp tham mưu trình Ban Tổ chức thông qua và công bố Thể lệ Cuộc thi. 

c) Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc chọn 

đơn vị cung cấp giải pháp thi trắc nghiệm trực tuyến; bảo đảm an toàn, bảo mật 

thông tin đối với hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến trong suốt quá trình diễn ra 

Cuộc thi; cấp tên miền https://timhieuphapluat.quangngai.gov.vn. 

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông, hệ thống thông tin 

cơ sở tuyên truyền về cuộc thi; phối hợp tuyên truyền về Cuộc thi trên các nền 

tảng số. 

d) Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi, Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức 

Cuộc thi có trách nhiệm triển khai thực hiện hiệu quả nội dung kế hoạch. 

đ) Đề nghị các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; UBND 

các huyện, thị xã, thành phố và thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật tỉnh trên cơ sở Kế hoạch này, hướng dẫn, giám sát, tổ chức phát động 

rộng rãi trong cơ quan, đơn vị, địa phương để cán bộ, công chức, viên chức và 

toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi. 

Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với 

các cơ quan liên quan tham mưu Chủ tịch UBND cùng cấp triển khai, hướng dẫn, 

tổ chức phát động Cuộc thi. 

e) Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi thường xuyên thông 

tin những nội dung liên quan đến Cuộc thi trên các chuyên trang, chuyên mục 

trong thời gian diễn ra Cuộc thi.  

g) Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Trang Thông tin điện tử Phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Trang thông tin điện tử của sở, ban, ngành, UBND 

các huyện, thị xã, thành phố đặt banner liên kết đến tên miền Cuộc thi 

https://timhieuphapluat.quangngai.gov.vn. 

2. Kinh phí 

Kinh phí tổ chức Cuộc thi được bố trí từ nguồn kinh phí thực hiện nhiệm 

vụ của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022. 

Kinh phí Cuộc thi bao gồm kinh phí tổ chức cuộc thi và kinh phí cơ cấu 

giải thưởng. Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ban Tổ chức Cuộc thi lập dự trù và 

quyết toán đúng theo quy định của pháp luật. 

https://timhieuphapluat.quangngai.gov.vn/
https://timhieuphapluat.quangngai.gov.vn/
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Khuyến khích các nguồn hỗ trợ, tài trợ kinh phí của các tổ chức, cá nhân 

cho Cuộc thi.  

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị 

báo cáo Trưởng Ban tổ chức để xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL); 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; TT Ủy ban 

MTTQVN tỉnh; 

- CT UBND tỉnh; 

- Đ/c Trần Hoàng Tuấn, PCT TT UBND tỉnh, 

CT HĐPHPBGDPL tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành; hội, đoàn thể tỉnh; 

- UBND  các huyện, thị xã, thành phố; 

- Văn phòng, Phòng Tư pháp các huyện, thị 

xã, thành phố; 

- Đài PTTH tỉnh; Báo Quảng Ngãi; 

- Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh; 

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh; 

- Thành viên, tổ thư ký Ban Tổ chức cuộc thi; 

- Các trường: Chính trị tỉnh; Đại học TCKT; 

ĐH Phạm Văn Đồng; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Sở TP: Lãnh đạo Sở; CVP; TP PBGDPL; 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Tôn Long Hiếu 
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