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BCH ĐOÀN TỈNH LAI CHÂU 

*** 

Số: 267-KH/TĐTN-BPT 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

 

Lai Châu, ngày 05 tháng 07 năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi viết “Thanh niên với cải cách hành chính  

và văn hóa công sở” năm 2021 

------------ 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 

xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Thanh niên với cải cách hành chính 

và văn hóa công sở” năm 2021, cụ thể sau:     

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thông qua Hội thi nhằm giúp cán bộ đoàn, đoàn viên là công chức, viên 

chức, lao động trên địa bàn tỉnh Lai Châu nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành 

kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý 

thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống văn hóa ứng xử theo 

tinh thần nội dung Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Nâng cao hiểu biết về tổ 

chức công đoàn, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm xây dựng tổ chức công 

đoàn, cơ quan, đơn vị vững mạnh, xây dựng quê hương Lai Châu giàu đẹp văn 

minh, hiện đại. 

- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, 

những sự kiện chính trị trọng đại trong năm 2021, chào mừng thành công Đại hội 

Đảng các cấp. 

- Thông qua Hội thi nhằm tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng 

xử của cán bộ đoàn, đoàn viên là công chức, viên chức, người lao động đang làm 

việc trong các cơ quan, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ đoàn, 

đoàn viên là công chức, viên chức tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, 

trách nhiệm, tận tình, thân thiện. 

2. Yêu cầu 

- Hội thi phải được tổ chức rộng rãi tới cán bộ đoàn, đoàn viên là công 

chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Việc tổ chức Cuộc thi phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đồng thời gắn 

với công tác giáo dục truyền thống, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 

công chức viên chức góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 
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 II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

 Đối tượng tham gia Cuộc thi viết là cán bộ đoàn, đoàn viên là cán bộ, 

công chức, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

 III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC  

 1. Nội dung thi 

- Cải cách hành chính: Kết quả triển khai kế hoạch CCHH nhà nước của 

địa phương đơn vị trong năm 2020, 2021. Nêu sáng kiến, kinh nghiệm trong 

CCHC áp dụng vào thực tế đơn vị mình. 

- Văn hóa công sở: Các nội dung được quy định tại các văn bản hiện 

hành về văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong các cơ quan, đơn vị. 

2. Hình thức: Thi viết 

Cuộc thi viết “Thanh niên với cải cách hành chính và văn hóa công 

sở” năm 2021 được tổ chức theo 02 vòng thi. 

2.1. Vòng 1:  Cuộc thi viết cấp huyện và tương đương 

- Các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức Cuộc thi viết “Thanh 

niên với cải cách hành chính và văn hóa công sở” năm 2021 (Bài viết có thể 

đánh máy hoặc viết tay, khuyến khích những bài viết tay, có hình ảnh tư liệu 

thực tế minh họa).  

- Các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc có trách nhiệm quy định số lượng 

giải thưởng của vòng 1 Cuộc thi viết cho phù hợp với tình hình của đơn vị; tổ chức 

chấm, trao giải bài thi viết ở đơn vị mình và gửi bài dự thi đạt giải cao về tham dự 

cấp tỉnh gửi về Tỉnh đoàn Lai Châu (qua Ban Phong trào) để tổng hợp và tổ chức 

chấm cấp tỉnh.  

2.2. Vòng 2: Cuộc thi viết cấp tỉnh 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chấm, trao giải cấp tỉnh (Dự kiến trao giải 

vào quý IV/2021). 

IV. THỜI GIAN  

1. Vòng 1: Triển khai tại các cơ sở Đoàn, hoàn thành gửi bài dự thi về 

Ban Thường vụ các huyện, thành đoàn chấm, xét chọn và gửi nộp dự thi vòng 2 

chậm nhất 05/9/2021. 

2. Vòng 2: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chấm, trao giải cấp tỉnh, hoàn 

thành trước 15/10/2021. 

IV. KINH PHÍ  
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Từ nguồn ngân sách cấp và kinh phí xã hội hóa. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tỉnh đoàn 

-  Xây dựng Kế hoạch Cuộc thi, thành lập Ban Tổ chức, xây dựng nội 

dung, thể lệ Cuộc thi triển khai tới các huyện, thành đoàn. Thành lập Ban Giám 

khảo; tổ chức chấm và trao giải thưởng các nhân và tập thể tham gia bài thi viết 

cấp tỉnh. 

- Tuyên truyền rộng rãi về việc tổ chức Cuộc thi viết “Thanh niên với cải 

cách hành chính và văn hóa công sở” năm 2021.  

2. Các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc 

- Tùy tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ 

chức triển khai Cuộc thi tới 100% cán bộ đoàn, đoàn viên là cán bộ, công chức, 

viên chức, lao động. Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo triển khai chấm và 

tổ chức trao giải thưởng cá nhân tham gia bài thi cấp huyện và tương đương. 

Nộp các bài đạt giải cao về Tỉnh đoàn để tham gia dự thi cấp tỉnh. 

- Phối hợp tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể cán bộ đoàn, đoàn viên, 

thanh niên trên địa bàn về Cuộc thi viết “Thanh niên với cải cách hành chính và 

văn hóa công sở” năm 2021. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn yêu cầu Ban Thường vụ các huyện, thành đoàn 

triển khai, thực hiện nghiêm túc. 
 

 
Nơi nhận: 
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực Tỉnh đoàn; 

- Thành viên BTC Cuộc thi; 

- Các phòng, ban Tỉnh đoàn;                        

- Các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc; 

- Lưu VP + BPT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 
Phạm Ngọc Đang 
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