HUYEN DOÀN - PHÒNG NOI Vy

HUYN

NAM
CONG HÖA X HOI CHn NGH*A VIÆT

DÙclâp-Tr do -Hanh phúc

GIÓNG RIËNG
***

Gióng Rieng. ngày (9 tháng 9

S:-KHPH/ÐTN-PNV

nàm 2022

KÉ HOACH
Xây dung Chrong trinh
tuyên truyên

sân khâu hóa,

Cäi cách hành chính n m

2022

oàn và phong trào thanh thiêu nhi
Thue hiÇn Chuong trinh công tác
UBND
01/CTr-UBND ngày 07/01/2022 cça
huyen nm 2022; Chuong trinh sô
do¡n 2021-2030.
huyên vê phát triên thanh niên huyÇn Giông Riêng giai
xây dung
Ban Thuong vu HuyÇn oàn phôi hãp vÛi phòng NÙi vå huyÇn
chinh
hành
cách
hóa, tuyên truyên Cái
ke ho¡ch tö chirc chrong trinh sân khâu
nm

2022, cu thê nhu sau:

I. MrC ÐÍCH YÉU CÀU
1. Måc dích

- Nhm

ây

manh công tác tuyên truyên, nâng cao nh-n thúc cua cán bÙ,

và Nhân dân vê nÙi dung, ý nghïa tâm quan trong cça
trièn kinh tê x hÙi. Të ó nâng
cong tác cai cách hånh chính dôi vÛi su phát
hành ký luât, ky cuong tác phong, lê lôi
cao tinh thân trách nhiÇm ý théc châp
trong thsre hiÇn Churong trinh töng
làm viÇc, ¡o dúc công vy. Góp phân tich cuc20212030 gn vÛi viÇc triên khai
thê cai cách hành chính nhà nuóc giai oan

công chúc, viên chúc

-

thrc hiÇn phong trào "3 trách nhiÇm" cua Doàn Thanh niên trên dËa bàn huyÇn

làm cy thë, thiêt thåre ¡t hiÇu quâ cao.
- Thông qua chuong trinh góp phân tuyên truyên sâu rÙng các måc tiêu,
c£i cách hành
vy cu thë cça huyÇn trong thåc hiÇn Chuomg trinh tông thê

bang nhïng viÇc
nhiÇm

chinh nhà nróe giai do¡n 2021-2030; phát huy tinh nng dÙng, sáng tao cùa cán
bo, công chéc viên chúc trè trong dê xuât mô hinh, sáng kiên thrc hiÇn nhiÇm
vu cái cách hành chính t¡i ca quan, don vË, dia phuong.
2. Yêu câu

Noi dung Chuong trinh sân khâu hóa phài thiêt thrc, hiÇu qu£, tiêt kiÇm,
tránh phô truong hinh théc.

II. NQI DUNG, HINH THÚC
1. Noi dung:
Các dÙi tuyên truyên xây dårng kËch ban vÛi nhïng nÙi dung co bàn sau:

+Giói thiÇu: Khái quát giói thiÇu vê on v/ minh ôi vói côngtác CCHC

hien nay.
+Kétquå triên khai thåc hiÇn NghË quyêt sô 76/NQ-CP ngày 15/7/2021
cça Chính phù ban hành Chuong trinh tông thê cài cách hành chính nhà nuÛc
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giai do¡n 2021 2030; Ké ho¡ch só 64/KH-UBND ngày 03/6/2016 vÁ viÇc
CCHC nhà nuóe giai oan 2016-2020 và dËnh huóng ¿n nm 2030 trên dia
bàn tinh Kiên Giang; Luât Cán bÙ, công chúc; Luât Viên chéc;
Vai trò cça oàn Thanh nien ôi vói
triên khai thåc hiÇn phong trào "3 trách nhiÇm"
+

công

tác CCHC

hiÇn

nay;

viÇc

+Thuc hiÇn co chêe mÙt cëa, mÙt cua liên thông theo NghË dËnh sô
61/2018/NÐ-CP ngày 25/6/2018 cça Chính phù vê thåc hiÇn co chê mÙt cua,
mot cua liên thông trong giài quyêt thç tåc hành chính; Tinh thân trách nhiÇm y
thúe châp hành ký lu-t, ký
cuong tác phong, lê lôi làm viÇc, d¡o duc, vân hoa
cong vy cça cán bÙ, công chéc, viên chúc.
+

Nêu các

giäi pháp, sáng kiên trong công tác CCHC hiÇn nay.

*Luuý: Tác phâm då thi phài chuyên täi duoc nhïng nÙi dung quan liên
quan den công tác CCHC; quy Ënh vê công tác CCHC hiÇn
nay.
2. Hinh théc:
Nhïng nÙi
cách hành chính së duoc thê hiÇn

dung truyên tài công tác tuyên truyên Cäi
bng hinh thére sân khâu hóa. Cå thê các dÙoi

tuyên truyên c£i cách hành chính tham då cuÙc thi ng
dien

ký 01 kich bân biêu

trong thoi gian khoáng 10 15 phút, theo 3 phân cu thê nhu sau:
+ Phân chào hôi
(25 diem): Giói thiÇu khái quát vê DÙi tuyên
và
nhïng ho¡t dÙng thành tích nôi bât cça DÙi, cça don vj trong công tác truyên,
thông theo chù ê cça cuÙc thi thông qua hinh théc kËch nói, chèo, c£i truyên
luong,
-

dân ca, hò, vè,.. (2 -3 phút).

Phan sân khâu hoá (50 diém): Thông qua các
hinh thúc nhu xây dåmg
các tiêu phâm (kjch nói, chèo, ci
luong, ca, múa, nh¡c tông hop)... vê công tác
dua
ra
CCHC,
nhïng thuc trang và gi£i pháp, xë lý tinh huông trong các tiêuu
+

phâm, kêt hop vói các hình ánh cô dong trrc quan, slogan... tuyèn truyên vÁ
công tác CCHC (7 - 9 phút).

+Phân hung biÇn (25 diem): Môi dÙi së
chon cë 01 d¡i diÇn tham gia thi
hùng bien (có thê su dung thành viên minh hoa) vê công tác CCHC; vai trò cça
Doi tuyen truyên trong viÇc truyên thông dê giáo duc, nâng cao ý thúc thuc hiÇn
CCHC (1 -3 phút).
*Diêm công cho các phân thi: Trang phåc, ¡o cu, hinh ånh

có

dÙng truc quan, slogan, pano, ápphích

vê CCHC..

tuyên truyên

III. QUY DINH CHUNG

Phân thi cça các dÙi phài dúng chü d cça cuÙe thi và
phù hop vói lua
tuôi cça thanh niên, có tính khá thi trong viÇc
tuyên truyên.
-

Các Ùi tham gia biêu diên àm bào dúng thÝi
gian do Ban Tó chéc
quy dinh (néu ít hon ho·c vugt quá thoi gian quy dËnh së bË trë dièm).
-

-

sc

vn

Khuyên

khích các

Ùi tham då có nÙi dung phong phú mang âm
hoá riêng cça dân tÙc nhu: dân ca, hò, vè, cài luong, kjch nói..

b£n
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-Các doi có thê sù dung nh¡c dÇm thu bäng công nghÇ dïa nén hoc
dan nh¡c.. các dÙi không dugc su dång công nghÇ hát nhép löi (néu vi ph¡m
së bË trù diëm).
-Các dom vË ng

ký, nÙp hô so tham d

chuong trinh vê Ban tô chúc

thong qua HuyÇn doàn (truróc ngày 25/10/2022).

IV. DÓI TUONG, SÓ LUONG
1. Dôi tuong: Phài co câu àm bào 3 thành phân gôm: Ðoàn viên thanh
niên, công chéc phå trách c£i cách thç tuc hành chính và quân chúng nhân

dân.
2. Sô lugng:
- Môi cum x,

thË trân có ít nhât 02 Ùi

tuyên truyên; cum ban ngành

huyen có ít nhât 01 Ùi tuyên truyên; khuyên khich cym truong hÍc tham gia
01 dÙi tuyên truyên. Sô luong Ùi tuyên truyên të 06 thành viên tro lên tham
du cuÙe thi.
- Huy dÙng 200 oàn

lên tham d

viên thanh niên, cán bÙ, công chúc, viên chéc tro

chuong trinh.

V. THOI GIAN, ÐJA IÉM
1. Thoi gian: du kiên 01 ngày, vào cuôi tháng 10/2022.
2. Dja diêm: t¡i khu tuong niÇm AH LLVT Nhân dân Mai ThË Nuong.

VI. KINH PHÍ, CO CÀU GIÅI THUÖNG:
1. Kinh phí: Do phông NÙi vy dam bào trong nguon kinh phi c£i cách
hành chinh duge UBND huyÇn câp nm 2022.
2. Co cau

giäi thurong

01 Giài Nhât tri giá 1.000.000d kèm giáy khen cùa UBND huyên;

-01 Giai Nhì tri giá 800.000d kèm giây khen cça UBND huyÇn

-01 Giäi Ba tri giá 700.000d kèm giáy khen cça UBND huyÇn;
01 Giai Khuyên khích trË giá 600.000d kèm giây khen cça UBND

huyen.
Tùy theo tinh hinh thyc tê màBan to chérc có th¿th¿m ho·c bÛt giäi

thuong.
VII. TO CHÚC THUC HIEN
1. Huyen Doàn:

Xây dung kê ho¡ch, nÙi dung kich bàn, chuong trinh chi tiÃi, dy to£n
kinh phi và tô chúc thårc hiÇn chuang trinh sân khâu hóa tuyên truyên cài
cách hành chính.
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Huy dÙng dàm bào sô lugng VTN tham gia chuongtrinh; phôi hop vÛi
phòng NÙi vu huyÇn chuân bË tôt các dieu kiÇn co sß v-t chât liên quan ên công
tác h-u cân.

2.

Phong NÙi

vu:

- Phôi hop vói HuyÇn oàn

xây dång các nÙi dung chuong trinh sân

khâu hóa, cù ngrÝi tham gia Ban tô chúc, Ban Giám kh£o chuongtrinh.

Tham muu hÕ trg kinh phi thrc hiÇn chuong trinh. ông
quyêt toán sau khi hoàn thành chuong trinh theo quy dinh.

thÝi thanh

Trên dây là Kê ho¡ch xây dång Chuong trinh sân khâu hóa, tuyên truyên
Cai cách hành chính nm

2022./.
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NO/vu
VVõ Vän Binh
Noi nhân:
Tinh oàn, So NÙivy (é BC);
TT

-

HuyÇn üy. TT UBND huyÇn;

Huyên doàn, Phòng NÙivu;
UBND các x, thË trân;
-

-

-

Các co sò oàn trye thuÙc;
Luu: VT, Wepsite.
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