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THỂ LỆ
Hội thi “Tìm kiếm sáng kiến
cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2019”
Ký bởi: Sở Khoa
Căn cứ Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh Hòa
học và Công
Bình về việc tổ chức Hội thi “Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa
nghệ
Email:
Bình năm 2019”,
sokhoahoc@hoa
binh.gov.vn
Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Thể lệ Hội thi “Tìm kiếm sáng kiến
Cơ quan: Tỉnh
Hòa Bình
cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2019” như sau:
Ngày ký:
05.08.2019
I. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI
16:55:36 +07:00

1. Mục đích

Tìm ra những giải pháp, sáng kiến mới về cải cách hành chính, đặc biệt là
những giải pháp có tác động trực tiếp đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, hướng tới
nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
2. Đối tượng
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính,
đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện/thành phố, UBND cấp xã.
(trừ các đồng chí trong Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, thư ký cuộc thi)
- Các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (Công an tỉnh,
Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục thuế tỉnh, Ngân hàng nhà nước, Kho bạc nhà nước...); các
tổ chức Đảng, Đoàn thể trên địa bàn tỉnh.
- Người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
3. Nội dung
Các sáng kiến dự thi tập trung vào một số chủ đề chính sau:
- Sáng kiến góp phần Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục
vụ đời sống nhân dân, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự
phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập;
nâng cao hiệu quả hoạt động của các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp;
Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các sản
phẩm dịch vụ, đặc biệt là các lĩnh vực có thế mạnh, tiềm năng của tỉnh như nông
nghiệp, du lịch; Tăng thu ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh;
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- Sáng kiến giúp cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao các 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 (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)).
- Sáng kiến giúp rà soát, đơn giản hóa, loại bỏ, cắt giảm, hoặc sửa đổi, bổ
sung về các thủ tục hành chính còn chồng chéo, mâu thuẫn, không phù hợp với
đơn vị, địa phương hoặc gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của
tổ chức, công dân.
- Sáng kiến về 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 mang lại
hiệu quả về nhân lực, vật lực, công việc; giúp hiện đại hóa việc tổ chức các cuộc
họp, hội nghị, hội thảo nhằm tiết kiệm chi phí đi lại, tiết kiệm thời gian, văn
phòng phẩm,…;
- Sáng kiến 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; Đẩy mạnh xã hội hóa, chuyển giao một số nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp
công lập sang cho doanh nghiệp đảm nhiệm.
4. Hình thức dự thi
- Số lượng sáng kiến dự thi của mỗi đơn vị, địa phương: Các cơ quan hành
chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố lựa
chọn tối thiểu 01 sáng kiến tham gia hội thi, không hạn chế số lượng tối đa;
Các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh,UBND cấp xã
khuyến khích tham gia tối thiểu 01 sáng kiến, không hạn chế số lượng tối đa.
- Bố cục Sáng kiến dự thi trình bày phải đảm bảo các mục cụ thể như sau:
Tên sáng kiến; Mục đích (Tham gia Hội thi tìm kiếm sáng kiến Cải cách hành
chính tỉnh Hòa Bình); Lý do chọn sáng kiến (vấn đề của sáng kiến); Nội dung
của sáng kiến (giải pháp của sáng kiến, quá trình áp dụng tại cơ sở, kết quả áp
dụng sáng kiến trong thực tiễn); Đánh giá những hiệu quả/lợi ích của các giải
pháp trong sáng kiến đem lại trong thực tiễn; Khả năng phổ biến, nhân rộng của
sáng kiến.
Sáng kiến dự thi được trình bày trên khổ giấy A4 (tối đa không quá 20
trang chưa tính phụ lục và các tài liệu kèm theo), riêng đối với các Sáng kiến dự
thi về lĩnh vực công nghệ thông tin có phần mềm thì gửi kèm đĩa CD lưu trữ
phần mềm).
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- Các sáng kiến tham gia dự thi sẽ được Hội đồng sáng kiến chuyên ngành
cấp tỉnh đánh giá, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận sáng kiến
cấp tỉnh. Đối với các sáng kiến cấp tỉnh được công nhận, Ban Tổ chức Hội thi sẽ
tổ chức chấm giải.
II. THỜI GIAN, CÁCH THỨC TỔ CHỨC HỘI THI
1. Thời gian tổ chức cuộc thi:
- Thời gian Ban Tổ chức nhận sáng kiến dự thi: Từ 01/8/2019 đến hết ngày
05/10/2019.
- Tổ chức đánh giá, đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh; Tổ chức chấm
giải các sáng kiến cấp tỉnh; Công bố kết quả và trao giải: Tháng 10/2019.
2. Địa điểm tiếp nhận sáng kiến dự thi:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, Trung tâm phục vụ hành chính
công tỉnh Hòa Bình (Áp dụng theo quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành
chính xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh).
3. Cơ cấu giải thưởng:
Gồm: 01 Giải Nhất (8 triệu đồng), 01 Giải Nhì (6 triệu đồng), 01 Giải Ba (4
triệu đồng) và 10 Giải Khuyến khích (2 triệu đồng/giải).
III. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA
1. Các đơn vị, địa phương cần chọn lọc về chất lượng sáng kiến trước khi
gửi sáng kiến dự thi về Ban tổ chức; khuyến khích thành lập Ban tổ chức hội thi
tại các đơn vị, địa phương.
2. Không sử dụng ý tưởng, sáng kiến đã được công bố trong nước trong
thời gian 05 năm gần nhất tính từ 01/7/2019 trở về trước.
3. Sở Khoa học và Công nghệ không trả lại các sáng kiến dự thi.
4. Tác giả phải thông báo với Sở Khoa học và Công nghệ bằng văn bản nếu
muốn rút khỏi Hội thi trước thời gian hết hạn nộp sáng kiến dự thi.
5. Trong trường hợp có tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi sáng
kiến đạt giải, tác giả sáng kiến đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp
luật.
6. Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng được thực
hiện theo quy định của pháp luật, do tác giả, nhóm tác giả đạt giải chịu trách nhiệm.
IV. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HỘI THI
1. Ban Tổ chức Hội thi tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan
đến kết quả Hội thi trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày công bố kết quả Hội thi;
Quyết định của Ban Tổ chức Hội thi là kết quả giải quyết cuối cùng.
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2. Thể lệ Hội thi được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học
và Công nghệ tại đia chỉ: http://sokhoahoc.hoabinh.gov.vn. Đồng thời được
thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.
3. Ban Tổ chức, thành viên hội đồng đánh giá sáng kiến, tổ Thư ký và các
cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia Hội thi thực hiện nghiêm túc theo
Thể lệ.
Thể lệ Hội thi “Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm
2019” có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung
phát sinh, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
Mọi vướng mắc (nếu có) liên hệ về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa
Bình, điện thoại 0218.3856164; email: haipt.khcn@hoabinh.gov.vn để được giải
đáp./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Liên Đoàn Lao động tỉnh; Công đoàn
viên chức tỉnh; Tỉnh Đoàn;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành;
- Các phòng ban thuộc UBND các
huyện/TP;
- Các trường Chính trị, Cao đẳng,
Trung cấp nghề;
- Các Hội, Hiệp hội nghề nghiệp;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Báo Hòa Bình;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, QLCN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Vinh
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