
UBND THANH PHO HA NQI CONG HOA xA HOT  CHU NGHiA VIT NAM 
S CONG THTX€NG Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

Ha N5i, ngàyJ tháng ' nám 2019 

KInh g1ri: - Trithng các phOng Sâ, 
- Giám dôc don vi truc thuc. 

Nàm 2019, thirc hin K hoch s 34/KH-UBND ngày 29/01/2019 cUa 
UBNID Thành phô ye to chüc Cuc thi "TIm kiêm sang kiên, giãi pháp, mô hInh 
cãi cách hành chinh va thirc hin cci chê rnt ci:ra, mt cra lien thông nám 2019", 
S Cong Thrnng dã ban hành Kê hoch sO 644/KH-SCT ngày 18/02/2019 hiRrng 
üng Cuôc thi, dàng tâi Kê hoach trên Cong Thông tin cüa S&. 

Can c1r Quyt dnh s6 4514/QD-BTC ngày 22/8/20 19 cüa Ban To chirc 
Cuc thi "TIm kiêm sang kiên, giâi pháp, mO hInh cãi each hânh chInh và thirc hin 
Ca chê môt cira, mt efra lien thông näm 2019" ban hành the 1 Cuc thi, 

1. S Cong Thuang phát dng phong trào thi dua trong toàn Ngành, Si 
Cong Thuo'ng giao các phông, don v (theo Kê hogch hzthng ig Cu(5c thi cia So'), 
cuthê: 

- Môi phông S& phài có It nhât 05 bài dr thi cüa tp the và cá nhân dr thi. 
Dôi vi các phông có lien quan giãi quyêt các TTHC (PhOng Quán lj 

Thwmg mgi, Quán 1)5 Cong nghip, Quán 1)5 Nàng lztn'zg, Kê hoach - Tài chInh - 
Tong hgp) môi TTHC phãi có 01 bài dir thi: Tong so bài dr thi duqc tInh trên tong 
so TTHC cüa phông. 

- Ngoài vic tham gia vói phông, don vj, môi can b trong din quy hoach 
các chirc danh lânh dto cüa các phông, don vj phãi giri tOi thiêu 01 bài tham dir 
cuôc thi. 

2. Dê Kê hoach hithng üng Cuc thi dat  ket qua, Si Cong Thuong dê nghj 
các phông, don vj: 

a) Phô bien, quán tritKê hoach sO 644/KH-SCT ngày 18/02/2019 cüa S 
Cong Thuong Ha Ni hu&ng ng Cuc thi "Tim kiêm sang kiên, giãi pháp, mô 
hInh cãi each hành chinh và thrc hin co chê mt cira, mt cra lien thông nàm 
2019" vã Quyêt djnh so 4514/QD-BTC ngày 22/8/20 19 cüa Ban To chiirc Cuc thi 
"TIm kiêm sang kien, giâi pháp, mô hInh câi each hành chInh và thc hin co che 
mt cira, mt cüa lien thông näm 2019" ban hành the 1 Cucthi. 

(toOn van Kê hogch so 644/KIJ-SCT và Quyét djnh sO 4514/QD-BTC dztçrc 
gci kern cOng van nay và dàng tái trong chuyên miic "Cu5c thi TIm kiêm sang kiên, 
giOipháp, mO hInh cái cách hành chInh và thcc hin cct ché mç5t ci}a, môt czTca lien 
thông" trén Cong thông tin diçn tz'c cza So'). 
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S /SCT-VP 
V/v hu6ng irng cuc thi "Tim 
kiêm sang kiên, giãi pháp, mô 
hInh cãi each thñ tiic hành chInh 
và thrc hin CG chê mt ci1ra, mt 
cira lien thông näm 2019". 



(cM 
báo 
cáo); 

KT. GIAM DOC 
O GIAM IJOC 

n Thi Phurng Lan 

CONG niifc 

Noinhân: 
- Van phông UBND TP 
- Ban TDKT TP 
-D/cGiámdôcSô' 
-Lu'u:VT,VP. 

b) Thu bài dir thi cüa can b, cong chirc, viên chirc vâ ngui lao dng g1ri 
tham dir Cuc thi a phông, don v mInh; gri bài dir thi ye a Cong Thixong Ha Ni 
(qua Van phông Sâ) trwó'c ngày 11/11/2019 dê tong hçip gcri ye Ban To chirc Cuc 
thi Thánh phô châm diem bài dir thi. 

K& qua phong trào thi dua huO'ng ü'ng các cuc thi cüa các phông, don vj 
duoc tInh diem xét thi dna cuôi näm. 

Nhn dugc Cong van nay, S Cong Thuo'ng Ha Ni d nghj Tru&ng các 
phông S, don v trçrc thuc tIch crc phôi hçip vâi các to chtrc doàn the cüng cap 

khân trucmg triên khai thrc hin./. 
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K' b/u: Van hOng (Jy ban 
Nhãn dan Thành ph/u 
Ngãy k: 22/98/2019 
17:11:37+0700 

UYBANNHANDAN CONGHOAXAHQI IfAjMji' .TNAM 
THANH PHO HA NOT Dc Ip — T ', Ha c 

BAN TO CH1!C CUQC THI 
"T1M KIEM SANG MEN, GuI 

PHAP MO H!NH CA! CACH 
THU TVC  HANH CHINH vA 
THIXC HIN C CHE MQT 

C!YA, MQT CTYA LIEN 
THONG NAM 2019" 

S: 4c1'i /QD-BTC 

Ha N5i, ngày2t_tháng tnãm 2019 

QUYET DNH 

Ban hành Th 1 cuc thi "TIm kim sang kin, giãi pháp, mô hInh cal cách thu tyc 
Jiânh.chInh và thrc hin co ch mt cfra, mt cfra lien thông" nàm 2019. 

SÔCONGTHUdNG 

SO:. BAN TO CHC cuOc THI 
EN Ngay:...\4ct 

Can cir K  hoch so 34/KH-UBNDngày 29/01/2019 cüa Uy ban nhân dan thãnh
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Chuyn phô Ha Nôi ye to chirc Cuc thi "Tim kiêm sang kiên, giãi pháp, mô hinh câi each thu 

thrc hin c ché mt ca, mt cra lien thông" näm 2019; 

Can ci Quyt djnh s 1792/QD-UBND ngày 12 tháng 4 nãm 2019 cüa UBNT 
thânh phô Ha Ni ye vic thành 1p Ban To chirc cuc thi "TIm kiêm sang kien, giãi 
pháp, mô hlnh câi each thu tic hành chInh vã thrc hin CY chë mt efra, mt cira liOn 
thông" näm 2019; 

Xët d nghj cüa Phó Trixàng ban t chi'rc cuc thi, 

QUYET DINH: 

Diêu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Th l cuc thi "Tim kim sang kin 
giãi pháp, mo hInh cãi cách thu tue hành chinh vâ th,rc hin co chê mt eàa, mt ccr 
liOn thông" näm 2019; 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lye  k t1r ngày k. 

Diêu 3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan Thãnh ph, Thi trlx&ng các sO, ban 
ngành; Chü tjch UBND các qun, huyn, th xã, cãc cá nhan, to chtrc cO liOn quan chju 
trách nhim thi hãnh Quyet ctjnh này./. j... 

Ntri nIzn: 
- Nhu Diu 3; 
- Cue KSTTHC — VPCP; (dé báo cáo); 
- ThLthng trirc: TU,HDND TP; 
- Chü tjch UBND TP; 
- Các PCT IJBND TP; 
- Các sâ, Ban, Ngành; 
- UND các qun, huyn, thi x; 
- VP UBND TP: CVP, các PCVP; 
- Luu: VT, KSTTHC LêHông Son 

  



UBND THANH PHO HA NØI 
BAN TO CH1C CUQC THI 

TIM KIEM SANG MEN, GIAI 
PHAP, MO HINH cAi CAd 
THU TUC  HANH CHINH VA 
THC HIN C CHE MQT 

CIA, MQT CUA LIEN THONG 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIET NAM 
Dc1p-Tido-Hinhphüc 

Ha N5i, ngày tháng näm 2019 

THE LI CUOC THI 
"TIm kim sang kin, giãi pháp, mô hmnh cal cách thu tyc hành chInh 

và thirc hin co ch mt cfra, mt cüa lien thông nám 2019" trên dja bàn 
thành ph Ha Ni 

(Ban hành kern theo Quye't djnhsá4jl4/QD-BTC ngàj41  tháng!nam 2019 
cia Ban To chthi cuôc thi "Tim k/em sang k/en, giãipháp, mó h/nh cái cách thi tyc 

hành chInh và thu'c hin co' ché mt cia, mQt cza lien thông nãm 2019" 
trén dja bàn thành phô Ha Ni2 

• ' , a. . I. Doi tirçrng thy thi, h,nh thirc, nçn dung thi 

1. DEi ttrçrng: 

- Là cong dan Viêt Nam tr dü 16 tu& trO len, dang sinh song, lam vic 
trén dja bàn thãnh pM Ha Ni (trir thành viên Ban t chtrc, Ban giám khào, t 
giüp vic và nhQ'ng b phn can b trtrc tip tham gia vào qua trmnh t chüc cu 
thi). 

- Các ca quan, to chüc, doanh nghip trên da bàn thành pM Ha Ni. 

2. Hlnh thuc thi: 

- Cuc thi duçic t chirc duói hInh thüc bài thi vit, trong do th hi 
nhthig tuOng, sang kin, giãi pháp nhirn mvc  dIch dan giân boa thu tiic hàn1 
chInh hoc các mô hInh, phuo'ng an, giâi pháp nâng cao chat luçmg, each thü 
thc hin ca ch mt c1ra, mt ci'ra lien thông dem 1i hiu qua trong cong tá 
quán l di vâi Ca quan nhà nuóc cüng thu giäm chi phi di cong dan khi thir 
hin các thU t1c hành chInh. 

- Bài drthi cn dáp i'rng nhUng yeu cu co bàn sau: 

+ Phãn ánh thirc trng nhüng vn d& nêu ra; Ca sä pháp 1; dua ra nhrn 
giài pháp, sang kin, mô hInh nhm dt dn mic tiêu dan giàn boa thu tic haniji 
chInh, tit kim chi phi, thii gian cho cong dan, cho ca quan nhà nuâc hoc cá 
giài pháp, sang kin, mô hInh cho h thing mt eUa, mt cUa lien thông nh&rn 
miic tiêu nâng cao ch.t lucmg cüng nhu cách thüc quân l hiu qua, khoa hçc, 
dem li lçi Ich cho nhà nuóc và cong dan mit cách ti lxu. 

1 



+ Các giâi pháp, sang kin nhm cãi tin quy trinh thic hin thU tVc  hành 
chInh, dan giân boa các khâu, rUt ngn hoç 1oi b& bt các buOc thrc hin thU 
tic hành chInh; tang cithng lien thông trong giái quyt thU tVc  hành chInh; d 
tInh chi phi tit giãm khi thirc hin thU tic hành chInh; li Ich cUa cá nhân, t 
ch(rc và ca quan nhà nuâc s dt dtrcic khi áp ding nhUng sang kin, giãi pháp 
nu ap diing trén thc t; Các mô hInh, phucing thUc van  hành, cái cách ye chê 
d, nhân 1irc, ca sâ vat  chit hoc ng diing khoa hçc; quy trmnh nhm nâng cao 
chat Iuqng, hiu qua cUa g th6ng mt cUa, mt cUa lien thông. 

Các sang kin, giãi pháp trong qua trinh giãi quyt thU tiic hânh chinh hoc 
qua trInh luãn chuyn, ph& hqp giãi quy& h sci gifla các Ca quan, dan vj phãi 
dam bão rUt ngn v thai gian và tit kim chi phi, dan giãn hóa giy t?i cong 
dan khi thirc hin thU tic hành chInh. 

Các sang kin, giãi pháp, mO hInh thirc hin thU tijc hành chInh, lien thông 
thirc hin hoac rng diing cOng ngh, áp ding các 1rng ding khoa hQc trong qua 
trInh th1rc hin thU tijc hành chInh hiu qua 

Các giUi pháp, sang kin, mô hInh cn có tjnh i'rng diing cao trong thc t. 

+ Tnr?ng hçTp c.n thi&, Ban t chUc có th t chUc vông chung kháo dôi 
vói mt s bài thi có cht lugng cao nht d thrc hin ni dung thuyt trInh 
nhm dánh giá kt qua vâ xem xét trao giãi. Ni dung thuyt trInh c.n nêu bat 
nhUng ni dung ca bàn cUa sang kin, giái pbáp, mO hinh; dac  bit khâ nàng áp 
dung th%rc tin và nhfng 1i Ich dem 1a  khi Ung ding thirc th 

+ Ban t chUc khuyn khIch bài thi trInh bay ma rng, sang tao,  có tranh 
ãnh minh hoa hoac  biu d minh hoa. 

3. Thbi gian, dla  dim tip nhn bài dr thi: 

a) Thai dim kt thUc nhan bài dir thi: Trithc 17h00 ngày 15/11/2019. 

Thai han  nhan bài dr thi gUi qua dung buu din duçc tInh theo d.0 buu 
diên noi nhan. 

b) Dja dim, thai gian tip nhan bài dir thi: 

- Di vOi ngtthi dir thi là ca nhan, t chUc trên dja bàn Thành ph np bài 
dr thi tai  UBND qun, huyn, thi xã (du mi tip nhan: Van phàng HDND và 
UBND qun, huyn, thj xâ noi cu trU hoc tam  trU) di vOi Ca nhân hoc nai d.t 
tru sa (di yâi t chUc); 

- Di vâi ngirai dçr thi là can bO,  cong chUc, yiên chUc, ngizai lao dng, hrc 
krqng vU trang trén dja bàn Thành ph np bài dir thi tai  ca quan, dan vj mInh 
cong tác, lam vic; 
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II. Bài thi hçp 1 và không hçrp I: 

1. Bài thi hqp I: TrInh bay trên giy cô A4 hoc bài dir thi trên kh A1 
nhimg kern theo c giy kh rng khác d phic .v11 minh ha cho bài d1r thi; diq 
dy dü thông tin cá nhân theo mu do Ban t chüc phát hành; 

- Bài di thi ducic vit tay hoc dánh may bang ting Vit, có du, sir din 
phn mm son thào Microsoft Word, font chU: Times New Roman, bang ma 
Unicode, kiu gO: Telex; cr chi 14. 

2. Bài diy thi không hçrp 1: Bài dir thi trInh bay trên kh giéty không phài 
A4; bài photocopy; bài sao chép ging 100% bài dr thi cüa nguäi khác (Trueing 
hcrp nay cã hai hoc nhiu bàn ging nhau 100 % du bj 1oi); bài thi sr d%ing 
ting nuâc ngoài; np qua hn so vi quy djnh. 

III. Cách thu'c sr loai và chm thi: 

1.So1oi: 

- UBND các qun, huyn, thj xã t6 chüc chm S khão dM vói các bài dir 
thi cüa can ho, cong chüc, viên chirc, ngui lao dng và nhân dan trên dja bàn. 
Mi qun, huyn, thj xà ch9n 10 bài dir thi, dáp irng dUng The i, có s dim ca 
(1y tü cao xung thp) cUa dja phuang mInh gUi v Van phông UBND Thànlli 
ph& 

- Ban Giám kháo cuc thi cp Thành ph ch&n Sci khào bài dr thi do các 4 
ban, ngãnh, doân the Thành phô gUi ye van phàng UBND Thành phô, lira chn 50 bth 
dir thi diem cao dê châm Chung khâo. 

2. Vông Chung khão: 

Ban Giám khâo Cuc thi Thành ph t chUc chm Chung khão di vâi 50 
bài thi dt diem cao cUa cãc sâ, ban, ngành, doàn the Thành phô và 300 bài dir 
thi do qun, huyn, thj xà châm sa khào gui ye Van phông UBND Thành phô. 

Trong tru&ng hçip cn thit, Ban t chUc Cu(c thi Thành ph có th to chUc 
ch.m thi vOng Chung khão dii&i dng trInh bay thuyt trInh d& vâi cac bài dir 
thi d?t  dim cao nht d xác dlnh  trao giâi (33 — 35 bài di1 thi ly tU cao xung). 

3. Dim thi và phlrffng pháp tInh diem: 

a) Dim thi: Tng dim tM da cUa bài thi là 100 dim, trong do: 

- Ni dung (90 diêm: 

+ Phn dánh giá thrc trng: thi da 10 dim. 

± Phn các cr sâ pháp 1, can cir lien quan: ti da 10 dim 
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+ Phn d Xdt, kin nghj, giài pháp, sang kin, mô hinh; tInh khá thi và 
tInh irng ding: ti da 70 dim 

- TrInh bay, minh hça: 10, dim. 

b) Tiêu chI dánh giá, nhin xét bàj d thi xuit sac 

Bài di thi có sr nghiên ciru sâu thirc trng, dixa ra các sang kin, gain 
pháp c1i th thit th?c, có sir phân tIch, 1p 1un ch.t chê, tInh toán chi phi tuân 
thu chi tit, c th. Sang kin, giãi pháp có tInh khã thi và khâ näng tng dng 
cao trong dri sang dáp irng nwc  tiêu dmi  giãn hóa thi'i tic hành chinh, giám giy 
t? cong dan, rut ngn thii gian thirc hin thu tvc  bath chInh d& vâi ngtrM dan, 
doanh nghip dng thii tang hiu qua, chit krçing quán 1 cling nhix tich kim 
chi phi cüa Ca quan quãn 1 nhà mthc trong qiá trInh giãi quyt, thirc hin thu 
tiic hành chmnh; Các mô hmnh, sang kin hoc giãi pháp nâng cao hiu qua, chAt 
luong phuc vu, tiêt giam chi phi thrc hiên ca chê môt ci.ra, môt cixa hen thông 
tai các Ca quan hành climb nhà nithc trén dja bàn thành ph6 Ha NOi. 

4. Quy djnh d6i vol Ban Giám kho: 

- Báo dam chAm thi khách qun, trung hirc, cong b&ng. Sau khi chAm thi, Ban 
Giám khão tng hç'p dnh giá k& qua chAm thi, báo cáo Ban T chüc phãn djnh giái 
(bao gm giài tp th, giài cá nhãn). 

IV. Kinh phi t chirc cuc thi : Tü ngun kinh phi ngân sách nhà rnrc 
cho cong tác kim soát thu tvc  hành chInh và tuyên truyn, cãi each hânh chInh 
näm 2019 và ngun tài trçi tr các t chi'rc, Ca nhân trên dja bàn Thành ph& 

V. Co cu giãi thtr&ng: 

Cc cá nhãn, tp th dat  giãi thi.râng di.rçic trao giAy Chirng nhn cüa Ban 
To chüc cuc thi và phn thithng; trj giá cii th tü nguM ngân sách cho trng giâi 
nhiz sau: 

1. Giãi tp th: Dàrih cho các cc quan, t chüc, dja phucmg có s ngui 
tham gia dir thi cao nhAt, np bài dung han, Co hinh thirc t chirc t6t vic tuyên 
truyn v cuc thi, có nhiu cá nhan dat  giài cao. 

- 03 giài nhAt mi giái 5.000.000 dng; 

- 05 giâi nhl mi giâi 3.500.000 dng; 

- 07 giãi ba mi giâi 2.500.000 dng; 

2. Giãi cá nhãn: 

- 03 giãi nhAt mi giãi 3.000.000 dng; 

- 07 giái nhI mi giãi 1.500.000 dng; 

- 10 giái ba mi giâi 1.000.000 dng; 



TM. BAN TO CHUC 
GBAN 

I 
: I 

PHO CH I T'H UBND THANH PHO 
Lê Hng So'n 
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- 20 giài khuyn khich mi giái 500.000 dng; 

- 05 giái thi.nmg phii mi giãi 250.00Oding 

Müc giài thumg eüa tp th và cá nhân dit giãi cüa cuc thi con &rçic b 
tü ngun xà hi hóa (nu co). 

VI. Ban quyn sang kin 

Bài dir thi thuc bàn quyn cüa UBND thành ph Ha Ni và thrçc UBND 
Thành ph6 toàn quyn sü dung di vói nhUng bài dir thi tham gia cuc thi. 

Nhitng bài d%r thi có chit lugng sê ducic biên t.p vâ dàng tãi trên các 
phucmg tin thông tin dii chüng cüa Thãnh ph& 

VII. Các ni dung lien quan dn Tng kt Va trao giãi: 

sung 

- L tng k& và trao giài: D° kiln to chtc vào tháng 01/2020, 

- Tnthng hçp Nguii dir thi khôrig thi nhn giâi, Ban t chüc së gri gi.y 
chirng nhn và tin thuâng qua &thng buu din theo dja chi ghi trén bài dx thi. 



Luu 

+ UBND các xä, phu'ing, thj trn np bài dir thi âã nhn cho UBND qun, 
huyn, thj xã ma minh trirc thuc (qua Vn phông UBND cap huyn) truécc 
17h00 ngày 20/11/2019; 

+ Các t chirc, don vj không thuc co quan thành ph Ha Ni tp hqp bài d%r thi 
cüa don vj mInh np cho UBND qun, huyn, thj xã (qua Van phàng UBND cap 
huyn) ma don vj dóng trên dja bàn truOc 17h00 ngày 20/11/20 19. 

± Các don vi 1c luçing vu trang a c.p huyn tp hçip bài di.r thi cüa can 
b, chiên si trong don vj np ye UBND qu.n, huyn, thj xà (qua Van phôn 
UBND cap huyn) noi dcm vi dóng trên dja bàn truóc 17h00 ngày 20/11/2019. 

+ Các co quan, nhà may, xi nghip, cong ty trên dja bàn Thành ph tip 
hçp bài dr thi cüa ngi.rai lao dng trong don vj np ye UBND qun, huyn, thj 
xã (qua VAn phông UBND cap huyn) noi don vj dóng trên dja bàn trtthc l7hod 
ngày 20/11/2019. 

+ UBND qun, huyn, thj xA np bài dir thi (sau khi chrn so kháo) v 
VAn phông UBND Thãnh phô (qua Phông Kiêm soát TTHC) tü ngày 
10/12/2019 den truac 17h00 ngày 20/12/2019. 

+ Các sO, ban, ngành, doàn th& don vi thuc co quan thành ph6 Ha 
tap hop bài dir thi cUa can b, côngchirc, vien chirc, nrOi lao dng don vj mln1 
ye VAn phôn,g UBND Thành phô (qua Phông Kiém soát TTH.C) tu ngày 
10/12/2019 dêñ truOc 17h00 ngày 20/12/2019. 

6 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

		Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội - ĐT: 02438253536 - 0789111111 - Email: vanthu@hanoi.gov.vn
	2019-08-29T10:22:37+0700
	UBND Thành phố Hà Nội
	Sở Công thương<vanthu_soct@hanoi.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




