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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi “Thiết kế sản phẩm tuyên truyền  

về cải cách hành chính” trên địa bàn huyện Hòa Vang 

 

Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2022 về 

việc ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính (sau đây viết tắt là CCHC) 

năm 2022 của UBND huyện Hòa Vang; Để nâng cao chất lượng, hiệu của công 

tác tuyên truyền về cải cách hành chính trên địa bàn huyện Hòa Vang, UBND 

huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Thiết kế sản phẩm tuyên truyền về 

cải cách hành chính” (sau đây gọi là Cuộc thi) trên địa bàn huyện Hòa Vang, với 

nội dung cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã 

trên địa bàn huyện về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; 

b) Thông qua hoạt động thiết kế, xây dựng hình thành các tài liệu, sản 

phẩm tuyên truyền, tìm ra được những sản phẩm tuyên truyền sáng tạo, thiết 

thực, có tính đột phá, khả thi để đưa vào triển khai thực hiện, góp phần thực hiện 

tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính, ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng 

phục vụ cho tổ chức, công dân; 

 c) Tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, 

đồng thời cũng là tiêu chí để các đơn vị thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm 

vụ của các đơn vị. 

 2. Yêu cầu 

 a) Tổ chức cuộc thi đảm bảo nguyên tắc công bằng, dân chủ, khách quan 

và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương phù hợp với các 

quy định về công tác cải cách hành chính hiện hành; 

 b) Nội dung thi và các tiêu chí nhận xét, đánh giá phải cụ thể và công 

khai, minh bạch rộng rãi để các đơn vị, địa phương tham gia dự thi được biết. 

 II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

 a) Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện và UBND 11 xã; 

 b) Công chức, viên chức và người lao động hiện đang làm việc tại các cơ 

quan, đơn vị thuộc huyện, UBND 11 xã. 
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III. NỘI DUNG HỘI THI 

1. Tài liệu tuyên truyền; các sản phẩm tài liệu tuyên truyền tham gia dự 

thi thuộc các hình thức sau: Tờ gấp, tờ rơi, các vật phẩm: bì kẹp, bút, mũ, áo, 

video tuyên truyền… liên quan đến công tác cải cách hành chính được thiết kế, 

xây dựng tập trung vào các nội dung như:  

a) Hướng dẫn công dân sử dụng hẹn giờ đăng ký thực hiện giao dịch hành 

chính; Hướng dẫn công dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

4; Hướng dẫn khảo sát mức độ hài lòng trực tuyến... 

b) Hướng dẫn, tuyên truyền các nội dung liên quan đến quy trình thực 

hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã. 

c) Tuyên truyền các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện 

chuyển đổi số. 

d) Tuyên truyền các nội dung cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2021-2030 trên địa bàn huyện. 

2. Tiêu chí chung 

 a) Tài liệu, sản phẩm tuyên truyền chưa từng công bố tại các tạp chí, sách, 

báo trong nước cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 b) Tài liệu, sản phẩm tuyên truyền chưa có cơ quan, đơn vị nào khác triển 

khai thực hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tính đến thời điểm nộp dự thi. 

c) Tài liệu, sản phẩm tuyên truyền phải gắn liền với thực tế công tác cải 

cách hành chính của huyện, mang lại hiệu quả tuyên truyền cao khi đưa vào 

triển khai thực tế. 

 IV. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI THI 

1. Hình thức  

Sản phẩm dự thi được quy định như sau: 

- Tài liệu tuyên truyền được in màu, đủ nội dung cần tuyên truyền, nhóm 

đối tượng muốn hướng đến. 

- Tờ gấp, bì kẹp được thiết kế với nội dung nổi bật, phù hợp trên hai mặt 

của khổ giấy A4, có thể gấp gọn mà không ảnh hưởng đến chất lượng và nội 

dung tuyên truyền muốn truyền đạt; được in màu, không lỗi (lem) màu, nội dung 

rõ ràng. 

- Tờ rơi được thiết kế với nội dung nổi bật, phù hợp trên hai mặt của khổ 

giấy A4 hoặc A5; được in màu, không lỗi (lem) màu, nội dung rõ ràng. 

- Các vật phẩm như: Bút, mũ, áo tuyên truyền …….được thiết kế có nội 

dung tuyên truyền phù hợp, đảm bảo ngắn dọn, dễ tiếp cận, dễ hiểu. 

- Video tuyên truyền được thiết kế phù hợp với các nội dung liên quan 

đến công tác cải cách hành chính, thời gian video từ 01- 03 phút.  
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2. Phát huy sự tham gia của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Riêng khối 

UBND các xã phải có ít nhất 01 sản phẩm dự thi. Đồng thời phát động cuộc thi 

đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động biết và khuyến 

khích cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị tham 

gia Cuộc thi. 

3. Thời gian  

 a) Thời gian nộp sản phẩm dự thi: Từ sau ban hành Kế hoạch đến hết 

ngày 25 tháng 10 năm 2022.  

Mỗi bài dự thi sẽ nộp sản phẩm hoàn thiện và gửi file thiết kế cho Ban Tổ 

chức Hội thi. Sau thời gian trên, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không nhận bài dự thi.  

c) Nơi nhận sản phẩm dự thi:  

Gửi về Uỷ ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ). 

d) Thời gian chấm thi và công bố kết quả 

Chấm thi và công bố kết quả dự thi: Dự kiến từ ngày 25 tháng 10 năm 

2022 đến ngày 30 tháng 10 năm 2022. 

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao thưởng các giải, gồm: 

1. Giải tập thể  

a) 01 giải Nhất: tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng là 2.000.000 đồng; 

b) 01 giải Nhì: tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng là 1.500.000 đồng; 

c) 01 giải Ba: tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng là 1.000.000 đồng; 

d) 02 giải Khuyến khích: tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng là 500.000 

đồng. 

2. Giải cá nhân 

a) 01 giải Nhất: tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng là 1.000.000 đồng; 

b) 02 giải Nhì: tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng là 700.000 đồng; 

c) 02 giải Ba: tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng là 500.000 đồng. 

VI. KINH PHÍ 

Từ nguồn kinh phí cải cách hành chính năm 2022 được cấp theo dự toán. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ huyện 

a) Dự trù kinh phí tổ chức Cuộc thi và kinh phí khen thưởng. 

b) Xây dựng nội dung, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Cuộc thi theo đúng 

yêu cầu đề ra. 
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c) Đôn đốc và phối hợp các đơn vị, địa phương hoàn thành các nội dung 

Cuộc thi đề ra. 

2. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện và Chủ tịch 

UBND các xã  

a) Tổ chức thực hiện Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Thiết kế sản phẩm tuyên 

truyền về cải cách hành chính” trên địa bàn huyện tại cơ quan, đơn vị, địa 

phương. Việc tham gia Cuộc thi sẽ là một trong những tiêu chí đạt điểm thưởng 

trong công tác CCHC và kết quả điểm số CCHC tại bộ chỉ số thi đua năm 2022. 

b) Tổ chức triển khai nội dung Kế hoạch và vận động, khuyến khích cho 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị tham gia gửi sản 

phẩm thi thiết kế tuyên truyền về cải cách hành chính. 

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện và Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin và Thể thao huyện 

Phổ biến, triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Thiết kế sản phẩm tuyên 

truyền về cải cách hành chính” trên Trang thông tin điện tử huyện và qua sóng 

phát thanh nhằm thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động trên địa bàn huyện tham gia dự thi, tạo không khí thi đua sôi nổi. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Thiết kế sản phẩm tuyên truyền 

về cải cách hành chính” trên địa bàn huyện Hòa Vang; đề nghị thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện và tham gia cuộc Cuộc thi 

nghiêm túc, đảm bảo tiến độ./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ thành phố; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; 

- UBND 11 xã; 

- Lưu: VT, PNV (th). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thúc Dũng 
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