












 THÀNH ĐOÀN - SỞ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2021 

 

ĐIỀU LỆ 

Hội thi “Tìm hiểu, tuyên truyền và hiến kế cải cách hành chính” lần 3 năm 2021 

(Đính kèm Kế hoạch liên tịch số: 101-KHLT /TĐTN-SNV ngày 18 tháng 10 năm 2021) 

--------- 

 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG. 

- Bảng A: Đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động (không quá 35 tuổi) đang công tác tại các cơ quan chính quyền, cơ quan 

Đảng, đoàn thể trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Bảng B: Thí sinh là bạn đọc báo Tuổi Trẻ (không bao gồm thí sinh thuộc 

đối tượng dự thi Bảng A). 

 

ĐIỀU 2: NỘI DUNG - HÌNH THỨC - THỜI GIAN. 

 1. Nội dung: 

- Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019, Luật Cán bộ, công chức ngày 

13/11/2008, Luật Viên chức ngày 15/11/2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội 

về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị 

quyết số 131/2020/QH4 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô 

thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của 

Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai 

đoạn 2021 - 2030; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 07/4/2021 của Ban Thường vụ Thành 

ủy về đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH4 ngày 16/11/2020 của 

Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- 04 chương trình phát triển Thành phố được thông qua tại Đại hội đại biểu 

Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động 

số 08-CTrHĐ/TU ngày 06/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI về công tác dân vận; 

Kế hoạch số 1297/KH-UBND ngày 27/4/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố 

về triển khai thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành 

phố ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập 

trên địa bàn Thành phố; Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình Cải cách 

hành chính và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025. 
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- Các nội dung liên quan đến chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 

cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành 

chính (PAR), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước (SIPAS) và các thành tựu phát triển của Thành phố. 

- Các tình huống gắn với thực tiễn hằng ngày trong xử lý, giải quyết công 

việc, trong đó trọng tâm là thái độ, tác phong, hình thức giao tiếp ứng xử chuẩn 

mực của cán bộ, công chức, viên chức đối với người dân, doanh nghiệp; khả năng 

thao tác với hệ thống Dịch vụ công trực tuyến ở các mức độ của các lĩnh vực. 

 

 2. Thời gian - Hình thức dự thi: 

2.1. Vòng loại:  

- Thời gian tổ chức thi: chia làm 04 đợt thi: 

+ Đợt 1: Từ ngày 30/10/2021 đến ngày 06/11/2021; 

+ Đợt 2: Từ ngày 07/11/2021 đến ngày 13/11/2021; 

+ Đợt 3: Từ ngày 14/11/2021 đến ngày 20/11/2021; 

 + Đợt 4: Từ ngày 21/11/2021 đến ngày 27/11/2021. 

 - Thí sinh đăng ký thông tin trước 01 ngày diễn ra Hội thi. Thí sinh chọn 

bảng thi theo đối tượng và tham gia thi trực tuyến trên trang thi trắc nghiệm của 

Báo Tuổi Trẻ Online trong 04 đợt thi. Tại mỗi đợt, thí sinh được thi tối đa 03 lượt. 

Hệ thống ghi nhận số điểm cao nhất của thí sinh trong 03 lượt thi tại mỗi đợt. 

 - Mỗi đợt thi có 25 câu hỏi trắc nghiệm, tổng thời gian thực hiện bài thi là 

20 phút. 

  - Khi thời gian kết thúc, hệ thống sẽ tự động ghi nhận điểm của thí sinh đó. 

Điểm tối đa của mỗi lượt thi là 50 điểm. Thời gian là yếu tố phụ để xét vị trí trên 

bảng xếp hạng khi các thí sinh trùng điểm. 
 

 2.2. Vòng Chung kết: 

 - Sau 04 đợt thi của Vòng loại, hệ thống sẽ chọn ra 100 thí sinh của mỗi 

bảng thi tham gia Vòng Chung kết, bao gồm: 

 + 10 thí sinh có số điểm cao nhất của mỗi đợt thi. Trường hợp trùng trong 

số 10 thí sinh có điểm số cao nhất của mỗi đợt, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục chọn các 

thí sinh có số điểm cao liền kề. 

 + 60 thí sinh có tổng số điểm cao nhất của 04 đợt thi (không tính 10 thí sinh 

có điểm số cao nhất của mỗi đợt). 
 

 * Lưu ý: Các thí sinh vào Vòng Chung kết xếp hạng của mỗi bảng thi không 

trùng nhau. 
 

 - Hệ thống chỉ cho phép 100 tài khoản mỗi bảng tham gia Vòng Chung kết 

một lần duy nhất từ 14g00 đến 17g00 (đối với bảng A) và từ 17g00 đến 22g00 

(đối với bảng B) vào ngày 05/12/2021 (Chủ nhật). 

 - Kết thúc Vòng Chung kết, hệ thống sẽ công bố kết quả 20 thí sinh có số 

điểm cao nhất của mỗi bảng thi tham gia Vòng Chung kết xếp hạng. 
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2.3. Vòng Chung kết xếp hạng: 

2.3.1. Bảng A: 

 - Mỗi thí sinh thực hiện 01 sáng kiến, giải pháp với chủ đề “Thanh niên 

Thành phố vững kiến thức, giỏi chuyên môn, sáng tạo giải pháp góp phần xây dựng 

chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư và từng bước phục hồi, phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” với hình thức tự chọn (Khuyến 

khích thí sinh chuẩn bị các slide trình chiếu có hình ảnh, số liệu minh chứng…). 

 - Thí sinh thực hiện trình bày trước Ban Giám khảo Hội thi trong thời gian tối 

đa là 07 phút, sau khi trình bày, Ban giám khảo sẽ đặt các câu hỏi dành cho thí sinh 

vào ngày diễn ra Vòng Chung kết xếp hạng (dành cho bảng A). 

- Các thí sinh gửi tóm tắt nội dung tham gia dự thi (theo mẫu quy định), sử 

dụng kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 - 14 và có độ dài không quá 02 trang 

A4 (không tính trang bìa) hoặc 1.500 từ về Ban Tổ chức Hội thi thông qua địa chỉ 

hộp thư điện tử: bcnld.thanhdoan@tphcm.gov.vn và gửi trực tiếp (03 bộ) về Ban 

Công nhân lao động Thành Đoàn (Số 01 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, 

Quận 1) trước 17g00 ngày 12/12/2021 (Chủ nhật). 
 

 * Lưu ý: Các sáng kiến, giải pháp chưa được áp dụng hoặc đang áp dụng 

nhưng chưa được công nhận là sáng kiến, giải pháp tại đơn vị, lĩnh vực mà thí sinh 

đang công tác. 
 

 2.3.2. Bảng B: 

- Mỗi thí sinh thực hiện đề xuất 01 sáng kiến, giải pháp với chủ đề “Chung 

tay cùng thành phố góp phần xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu 

tư và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh”; hình thức tự luận (theo mẫu quy định), sử dụng kiểu chữ Times New 

Roman, cỡ chữ 13 - 14 và có độ dài không quá 04 trang A4 (không tính trang bìa) 

hoặc 3.000 từ.  

- Ban Giám khảo sẽ chấm và chọn ra 06 sáng kiến, giải pháp có điểm trung 

bình cao nhất. 

- Sản phẩm dự thi gửi tới Ban Tổ chức Hội thi thông qua địa chỉ hộp thư điện 

tử: bcnld.thanhdoan@tphcm.gov.vn và gửi trực tiếp (03 bộ) về Ban Công nhân lao 

động Thành Đoàn (Số 01 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, Quận 1) trước 

17g00 ngày 12/12/2021 (Chủ nhật). 

 

ĐIỀU 3: QUY TẮC CHẤM ĐIỂM. 

 - Tại Vòng loại và Vòng Chung kết, hệ thống sẽ tự chấm điểm cho các cá 

nhân sau khi hoàn thành phần thi. 

 - Tại Vòng Chung kết xếp hạng: 

+ Bảng A: phần dự thi của thí sinh sẽ được Ban Giám khảo chấm trực tiếp 

vào ngày diễn ra Vòng Chung kết xếp hạng (bảng A). 

+ Bảng B: bài dự thi của thí sinh sẽ được Ban Giám khảo chấm và công bố 

vào ngày diễn ra Chương trình Tổng kết và trao giải Hội thi. 
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ĐIỀU 4: CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG. 

 1. Vòng loại: trao 03 giải cho thí sinh có số điểm cao nhất tại các đợt thi 

của mỗi bảng thi, bao gồm: giấy Công nhận, hiện kim. 
 

 * Lưu ý: các thí sinh nhận giải thưởng có thể trùng nhau tại các đợt thi của 

mỗi bảng thi và không trùng nhau tại 02 bảng thi. 

 

 2. Vòng Chung kết xếp hạng:  

 - Giải Nhất: 01 giải/ bảng thi, bao gồm: Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành 

phố, hiện kim; 

 - Giải Nhì: 01 giải/ bảng thi, bao gồm: Bằng khen Thành Đoàn, hiện kim; 

 - Giải Ba: 01 giải/ bảng thi, bao gồm: Bằng khen Thành Đoàn, hiện kim; 

 - Giải Khuyến khích: 03 giải/ bảng thi, bao gồm: Bằng khen Thành Đoàn, 

hiện kim. 

 

3. Giải thưởng tập thể (dành cho đơn vị có nhiều thí sinh tham dự): 02 

giải, bao gồm: Bằng khen Thành Đoàn, hiện kim. 

 

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN THAM GIA. 

- Chấp hành nghiêm túc Điều lệ Hội thi. 

- Chấp hành nghiêm túc sự điều phối của Ban Tổ chức về thời gian, hình 

thức tham gia. 

- Các Quận, Huyện Đoàn, Thành Đoàn Thành phố Thủ Đức và Đoàn tương 

đương có trách nhiệm tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia dự thi. 

- Trong quá trình diễn ra Hội thi, có thắc mắc khiếu nại vấn đề gì, các đơn 

vị gửi văn bản về Ban Tổ chức Hội thi. Nếu thí sinh, đơn vị nào vi phạm điều lệ, 

tùy mức độ sẽ xem xét và đề xuất xử lý. 

- Nội dung dự thi của các thí sinh khi gửi về cho Ban Tổ chức phải đảm 

bảo là nội dung của mình, không sử dụng nội dung của người khác. Nếu trong 

quá trình thi xảy ra thưa kiện hoặc tranh chấp bản quyền về nội dung, thí sinh là 

tác giả của nội dung dự thi đó chịu mọi trách nhiệm đối với bên khiếu nại. 

- Nội dung dự thi của thí sinh sau khi gửi về Ban Tổ chức để tham gia dự 

thi, Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng các nội dung đó để phục vụ cho công 

tác truyền thông mà không bị thưa kiện hoặc tranh chấp bản quyền về sản phẩm. 

 

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH. 

Điều lệ có hiệu lực từ ngày ban hành. Trong quá trình tổ chức Hội thi, nếu 

thấy có những điểm cần thay đổi cho phù hợp trước khi thi, Ban Tổ chức sẽ quyết 

định và thông báo trước cho các thí sinh và đơn vị. 

 

BAN TỔ CHỨC HỘI THI. 

 


