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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Thể lệ Cuộc thi
“Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020”
BAN TỔ CHỨC
Căn cứ Quyết định số 2355/QĐ-BGTVT ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ
GTVT về việc Ban hành Kế hoạch CCHC năm 2020 của Bộ GTVT;
Căn cứ Quyết định số 1810/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về
công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020”;
Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BGTVT ngày 28/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông
vận tải về việc tăng cường công tác cải cách hành chính của Bộ Giao thông vận tải;
Thực hiện Kế hoạch số 9156/KH-BGTVT ngày 14/9/2020 của Bộ Giao thông
vận tải tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm
2020”;
Theo đề nghị của Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành
chính nhà nước năm 2020”.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành theo Quyết định này Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác
cải cách hành chính nhà nước năm 2020”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm
Công nghệ thông tin, Tổng biên tập Báo Giao thông, các thành viên Ban Tổ chức và
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Đảng uỷ Bộ GTVT;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Công đoàn Cơ quan Bộ GTVT;
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT;
- Báo Giao thông;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Phòng Tài chính – Kế toán, Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, TCCB (S).
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THỂ LỆ
Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1933 /QĐ-BGTVT ngày 15 /10/2020 của Ban Tổ chức
Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020”)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Nâng cao hiểu biết, nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải (GTVT) trong việc
thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) nói chung và trong thực thi công
vụ, nhiệm vụ nói riêng; góp phần nâng cao chất lượng công tác CCHC chung của Bộ.
b) Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền CCHC của Bộ GTVT, chia sẻ
thông tin về CCHC giữa các cơ quan, đơn vị thực thi các nhiệm vụ CCHC với các cơ
quan báo chí thuộc Bộ GTVT, Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT và Trang thông tin
điện tử của các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các đối tượng liên quan khác nhằm đảm
bảo thông tin về CCHC được phản ánh đầy đủ, kịp thời.
c) Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp đối với các nhiệm vụ
CCHC của Bộ GTVT, nhất là việc giám sát thực thi trách nhiệm CCHC của Bộ.
2. Yêu cầu
Thông qua cuộc thi nhằm nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức trong
việc thực hiện công tác CCHC của Bộ GTVT giai đoạn 2016 – 2020 tại cơ quan, đơn
vị mình. Đồng thời góp phần giúp cho từng công chức, viên chức và người lao động
hoàn thành tốt nhiệm vụ, chuyên môn, nghiệp vụ được giao; xây dựng cơ quan, đơn
vị ngày càng vững mạnh.
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1. Đối tượng dự thi
a) Công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ GTVT.
b) Học sinh, sinh viên, học viên đã và đang học tại các trường thuộc Bộ GTVT.
c) Cá nhân là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên quan tâm đến Bộ GTVT
và công tác CCHC.
d) Thành viên Ban tổ chức và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá
trình tổ chức cuộc thi không được tham gia Cuộc thi.
2. Trách nhiệm của người tham gia cuộc thi
a) Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu trên phần mềm trước khi
thực hiện bài thi và chỉ được tham dự thi 01 lần.

b) Không thi hộ hoặc tổ chức nhiều người cùng kết hợp để làm một bài thi và
các hình thức gian lận khác.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN DỰ THI
1. Nội dung thi: Các nhiệm vụ CCHC cụ thể, gồm: Công tác chỉ đạo điều
hành; công tác cải cách thể chế; công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác cải
cách tổ chức bộ máy; công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức,
viên chức; công tác cải cách tài chính công và công tác hiện đại hóa hành chính. Mỗi
đề thi có 15 câu, kết cấu như sau:
02 câu về công tác chỉ đạo điều hành;
02 câu về công tác cải cách thể chế;
04 câu về công tác cải cách thủ tục hành chính;
02 câu về công tác cải cách tổ chức bộ máy;
02 câu về công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên
chức;
01 câu về công tác cải cách tài chính công;
02 câu về công tác hiện đại hóa hành chính.
(phần mềm chọn ngẫu nhiên các câu hỏi trong từng nhóm ngân hàng câu hỏi)
2. Hình thức thi
a) Thi trắc nghiệm.
b) Người dự thi tham gia thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ
GTVT, tại địa chỉ của cuộc thi: http://caicachhanhchinh.mt.gov.vn hoặc
http://cchc.mt.gov.vn (người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm;
thiết bị sử dụng là máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối
internet). Phần mềm sẽ chấm điểm tự động, kết quả được hiển thị ngay sau khi người
dự thi hoàn thành phần thi gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm và thời gian hoàn thành
phần thi. Sau khi kết thúc phần thi người dự thi sẽ trả lời 01 câu hỏi dự đoán số người
tham gia thi.
3. Thời gian thi
a) Dự kiến bắt đầu từ 08h00 ngày 30/10/2020 đến hết ngày 30/11/2020.
b) Thời gian thực hiện mỗi bài thi: Không quá 15 phút cho mỗi bài thi với 15
câu hỏi trắc nghiệm.
IV. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI, THANG ĐIỂM, TIÊU CHÍ ĐỂ TRAO
GIẢI
1. Yêu cầu về bài dự thi: Bài dự thi hợp lệ là bài thi bảo đảm về nội dung,
đúng đối tượng dự thi, bảo đảm đầy đủ thông tin, gửi bài theo quy định và không gian
lận trong quá trình làm bài.
2. Thang điểm: Thang điểm tối đa là 15 điểm (mỗi câu trả lời đúng được 01
điểm).

3. Tiêu chí để trao giải: Thứ tự ưu tiên để trao giải lần lượt là: Điểm số từ cao
xuống thấp; thời gian hoàn thành bài thi; kết quả trả lời câu hỏi phụ; nếu cả 03 tiêu
chí trên đều như nhau thì kết quả sẽ do Trưởng Ban Tổ chức quyết định.
V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
STT

Cơ cấu giải thưởng

Số lượng giải thưởng

Tiền thưởng (VNĐ)

1

Giải nhất

01

6.000.000

2

Giải nhì

02

3.000.000

3

Giải ba

03

2.000.000

4

Giải khuyến khích

05

1.000.000

Cơ cấu giải thưởng trên có thể thay đổi dựa theo kết quả bài dự thi. Quyết định
của Trưởng ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.
VI. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC
1. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các sai sót của các cá nhân trong
quá trình tham gia dự thi.
2. Việc xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo về cuộc thi sau khi Ban Tổ chức
cuộc thi giải thể được giải quyết theo quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại
và tố cáo.
3. Ban Tổ chức có thể bổ sung, sửa đổi thể lệ trong trường hợp cần thiết.
TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Đông

