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Thirc hin K hoch s 34/KT-I-UBND ngày 29/01/20 19 cüa UBND Thành ph Ha
Ni to chUc Cuc thi "TIm kiêm sang kiên, giãi pháp, mô hlnh ye cãi cách thu tiic hành
chInh va thrc hiên co chê môt cra, mt ci'ra lien thông" näm 2019, S Cong Thuo'ng Ha
Ni xây drng Ké hoch hung trng Cuc thi do UBND Thành phô to chirc nhix sau:
I. MTC IJICH, YEU CAU
1. Miic dIch:
- Phát dng sâu rng trong can b Cong Chüc, viên chrc toàn Nganh huâng irng
Cuc thi "Tim kiêrn sang kiên, giãi pháp, mô hInh ye Cal CáCh thu t1ic hành chInh và thi1C
hin co Che môt C1:ra, mt Cüa lien thông" näm 2019 do Thành phô to ch1rC dông thi
nâng cao thüc chap hành pháp 1ut và tráCh nhim Cüa di ngü Can b, Cong ChiIC, viên
ch1rC trong vic thrc thi các giao djch hành Chinh dôi vâi cong dan.
- Tranh thu nhüng sang kiên, giái pháp, mô hInh Co giá trj áê ap diing trong thirc
tin cho viC hoàn thin, Cat giãm, don giãn, tiêu chuân hóa thütTC hành chInh (TTHC)
Cung nhu cac mô hinh, cáCh lam hay ye viC th1rC hin CO Chê mt C1:Ta, mt cira lien
thông nhm nâng Cao Chat luçing và hiu qua cfing nhii môi quan h Cüa co quan hành
chmh nhà nu9c nói chung va cüa Sâ Cong Thuang nói riêng vó'i các giao djch hành
chính.
2. Yêu câu:
- Phát hin nhüng vn d Con tèin tai, hn ch trong CáC quy trInh, TTHC hin
hành lien quan den vic giãi quyt ho so hành chInh và dixa ra nhung sang kiên, giãi
pháp rnó'i ye quy trInh, thu tiic nay.
- Dê xuât nhtng sang kiên, giãi phãp, mO hInh hüu Ich dê CO the irng diing cOng
ngh thông tin, giao dlch din t'r hoC cáC bin pháp thay the có hiu qua các TTHC
nhäm miic tiêu tiêt kim chi phi và th?ñ gian.
- Cãc sang kiên, giài pháp dir thi phâi dtt thrçc miic tieu:
+ Rut ngän thai gian giâi quyêt thu t11C.
+ Giãm thiêu Chi phi tuan thu TTHC cho to chc, Ca nhân nhiing van dam bão
hiu 1irc, hiu qua cong tác quãn 1 nhà nuo'c.
+ Co tInh khã thi và üng diing Cao trong thirc tin.
+ Cat giam cá chi phi dOng thai nâng cao hiu qua, chat lung phôi h?p (lien
thông) giüa co quan hành chInh nhà nuàc trong vic thijc hin các giao dich hành chirth
yà giãi quyet TTHC ti b phn tiêp nhn và trã kêt qua hO so hành chInh cua các don vj.
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+ TInh hiu qua và khà thi nhm nâng cao chit luçmg phic vij. cüa dii ngfl can bO,
cong chiirc, viên chrc trong viC tiêp nhn và giài quyêt TTHC dôi vói to chiirc, Cong dan.
+ Nâng cao Chat hxcrng môi quan h giUa ca quan hành chinh nhà nrnc Vâi to
chic, cong dan trong vic thirc hin các giao dch hành chfnh.
II. DOT TIXQNG DT THI
1.Can b, cong chrc, viên chirc, ngithi lao dng thuc SO' va dan v trirc thuc.
2. Cong dan, di din t chic, doanh nghip trên da bàn thành ph Ha Ni có CáC
giao djch hãnh chInh lien quan den thm quyen cüa SO'.
III. NOT DUNG VA HNH THC DTJ THI
1.Ni dung:

- Dua ra các tumg, giãi pháp, mô hInh cài tin quy trInh thirc hin TTHC trên ca
sO' tiêt kim tôi da thai gian, Chi phi thrC hin TTHC cüa Ca nhân, to chiirc, doanh nghip
hoC CÜ C quan quail l nhà nuO'c nOi chung và SO' Cong Thuang nói riêng trong vic
thuc hiên các TTHC.
- Dê xuât the mô hinh thrc hin TTHC hiu qua, dan giãn mang 1i lqi Ich cho ca
quan quail l nhà rnrâc nói chung, SO' COng Thuang nói riêng và cong dan, to chirc,
doanh nghip trong vic thirc hin TTHC.
- Dê xüât các rnô hinh, giãi pháp nâng cao hiu qua và chat lucing phiic vi cung
nhu dan giãn hóa, tiét kim chi phi cho ca quan quãn l nhã nuOc nOi chung, SO' Cong
Thucing nói riêng cflng nhu cho cong dan, to chrc, doanh nghip trong thirc hin ca chê
mt ci1ra, mt cua lien thông.
2. HInh thirc:
a) VOng sa khão:
Bài thi du?C th hin theo hinh thüc bài vit tay ho.c dánh may b&ng ting Vit
cO dâu, gri v SO' Cong Thucing Ha Ni - S 331 duO'ng Câu Giây - Qun Câu Giây - Ha
Ni hoc thu din t11 (theo dja chi: vanthu socthanoi.gov.vn) dê tong hp sa khào và
giri Ban TO chirc cuc thi Thành phô.
b) Vông chung khão:
Bài thi ducic th hin duâi hInh thàc thuyt trInh, san khu hóa.
IV. THc%I GIAN THU'C HIN
1.Tháng 3/2019:

- Trin khai K hoach huO'ng lung cuc thi "Tim kim sang kin, giâi pháp, mô
hinh cai cách thu tiic hành chInh và thixc hin ca chê mt clura, mt clura lien thông" näm
2019 den can bô, cOng chiurc, viên chlurc, nguO'i lao dng cac phOng SO', don v trrc thuc
va cong dan, to chlurc, doanh nghip có lien quan den thirc hin TTHC ti SO'.
- Thành 1p Ban to chiirc.
- Dang tài thông tin ye cuc thi trên Cong thông tin cüa Nganh.
2. Tir tháng 4 dn hét ngày 20/9/2019:
Tiêp nhn bài dçr thi thông qua dia chi cci quan SO' và hp thu din ti:r Van thu SO'
(Tir ngày ban han!, kê !,ojc1, den 20/9/2019).
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- Tng hçp, so' loai và chuyn các bài d1r thi dtt yêu cu v& Ban T chirc cuc
thi cüa Thành phô (Tfr ngày 21/9 a'ên 30/9/2019).
3. Cr câu giãi thtrrng:
Ban T chirc cuc thi Thành ph trao tang 01 giãi nMt; 02 giãi nhI; 03 giãi ba và
05 giãi khuyên khIch (Các giâi thithng phi theo Quy& dnh cüa Ban T chic).
V. TO CHlC THçC HIN
1. Van phOng S& có trách nhim:
- Tham miru cho linh dlao S xay drng k hoach huông rng cuc thi; ban hành
Quyêt dinhthành 1p Ban th chi.rc.
-Phôi hcp, don doe các phông, dan vj triên khai thi.rc hin cuc thi, dam bão hiu
qua, chat lixçmg, dung theo qui djnh.
- Ci:r can b tharn gia Ban to chüc cuc thi cüa S.
- Chi dao b phn biên tp thông tin dira tin ye cuc thi trên Cong Thông tin din
tircñaS.
2. Các phông SO', các dan vj trrc thuc, các doàn th cUa SO':
- Ph bin rng rai v ni dung cuOc thi dn t1rng can b cong chi'rc, viên chirc và
ngithi lao dng dê huO'ng irng và tIch crc tharn gia cuc thi "Tim kiêm sang kiên, giãi
pháp cãi each thu tic hânh chInh" nArn 2019.
- Mi phOng SO' phài có It nhât 05 bài d%r thi cüa tp the và ca nhan dir thi.
Di vo'i cac phOng có lien quan giãi quyêt các TTHC (Phdng Quán l, Thzwng mgi,
Quán l Cong nghip, Quán l Náng h'Q'ng, Kê hoach - Tài chInh - TOng hQp) môi TTHC
phái có 01 bài dir thi: Tng so bài dir thi duçic tmnh trên tong so TTHC cüa phOng.
Ngoài vic tharn gia vó phOng, dan vj, rni can b trong din quy hoach các chtlrc
danh länh dao cüa các phông, dan vj phãi g1ri tôi thiêu 01 bài tham di,r cuc thi.
- Các phOng vn dng các doanh nghip, to chrc, cá nhân lien quan tham gia Cuôc
thi.
3. Kt qua cuc thi dixçc tinh vào dim thi dua cã näm cüa các phOng; duçc xêm
xét, dánh giá dôi vo'i can b thuc din quy hoach các chirc danh lanh dao cüa các phông,
danvj.
Nhn duçc Kê hoach nay, dé nghj cac phOng SO', dan vj tr1rc thuc nghiem tue to
chi.'rc triên khai thirc hiên./.
MDOC

Nci nhIn:
- UBND Thành phô (Dé báo cáo);
- Các phông, dan vj trrc thuc (Dê thirc
hin);
- Các t chüc CT-XH cüa SO' (De phôi
h9'p);
- Lixu: VT, VP SO'.
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