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BÁO CÁO 

Kết quả thi đợt 1 vòng Sơ khảo Cuộc thi trực tuyến  

“Tìm hiểu về cải cách thể chế” 

 

Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” báo cáo 

kết quả tổ chức Cuộc thi đợt 1 vòng sơ khảo, như sau: 

I. KẾT QUẢ CUỘC THI 

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn 

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 

19/7/2022 về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế”; Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 

05/8/2022 thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi do đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL) tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch 

Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh làm Phó Trưởng ban; thành viên 

gồm lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Báo Tuyên Quang, các Sở: Nội 

vụ, Thông tin và Truyền thông. 

- Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-BTC ngày 

08/8/2022 Thành lập Ban Ra đề thi, Ban Xét giải, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ 

chức Cuộc thi; ban hành Thể lệ Cuộc thi số 01/TL-BTC ngày 06/8/2022 và 02 

văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn Cuộc thi1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Uỷ ban 

nhân dân huyện, thành phố, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang trên 

địa bàn tỉnh đã phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi tới 100% cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý. 

2. Công tác truyền thông về Cuộc thi 

- Xác định công tác truyền thông là nhiệm vụ quan trọng, tạo sức lan tỏa, 

góp phần tổ chức thành công Cuộc thi. Ban Tổ chức cuộc thi đã tạo 03 

infographic về Cuộc thi với đầy đủ thông tin, trực quan, dễ hiểu để đăng tải trên 

                                        
1 (1)  Công văn số 03/CV-BTC ngày 12/8/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải 

cách thể chế” về việc hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách  thể chế”; (2) Công văn số 

04/CV-BTC ngày 29/8/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” về việc đôn 

đốc tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế”. 



Trang thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, gửi các cơ quan báo 

chỉ của tỉnh, đồng thời chia sẻ trên mạng internet; Báo Tuyên Quang, Đài Phát 

thanh và truyền hình có tin tuyên truyền về Cuộc thi.  

- Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành 02 văn bản hướng dẫn, đôn đốc tham 

gia Cuộc thi, gửi đến 246 lượt cơ quan, đơn vị. Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo 

Tuyên Quang, các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đặt 

baner và đường link của Cuộc thi trên Trang chủ của Trang/Cổng thông tin 

điện tử để cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân dễ tìm kiếm và tham gia 

Cuộc thi. 

3. Xây dựng Bộ câu hỏi và đáp án thi 

- Ban Ra đề thi đã xây dựng Bộ đề thi gồm 50 câu hỏi;  Phần mềm của 

Cuộc thi đã tạo ra trên 30 nghìn đề thi khác nhau từ Bộ 50 câu hỏi và đáp án 

của Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra liên quan đến nội dung của 07 văn bản, gồm: 

(1) Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về 

Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 

2010, định hướng đến năm 2020; (2) Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng; (3) Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ tỉnh Tuyên 

Quang lần thứ XVII; (4) Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính 

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

2021 2030; (5) Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 

giai đoạn 2021 2030; (6) Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây 

dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; (7) Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 

18/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả 

công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Đáp án Bộ đề thi được xây dựng đảm bảo chính xác, đúng quy định của 

pháp luật. 

4. Về kỹ thuật và theo dõi Cuộc thi 

- Sở Tư pháp đã chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây 

dựng phần mềm Cuộc thi, bổ sung chức năng, nâng cấp giao diện hiển thị, phân 

hệ thống kê…nhằm đáp ứng tối đa các yêu cầu của Cuộc thi; vận hành website 

Cuộc thi tại địa chỉ https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn. Trong suốt thời gian diễn 

ra Cuộc thi, Sở Tư pháp đã ưu tiên tối đa máy chủ và hạ tầng kỹ thuật có liên 

quan để vận hành Cuộc thi ổn định, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. 

- Kết thúc Cuộc thi, Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi đã khẩn 

trương trích xuất dữ liệu, rà soát thông tin của những người tham gia dự thi 

https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn/


đảm bảo đúng với quy định của Thể lệ Cuộc thi. Đồng thời, Tổ Thư ký Cuộc 

thi đã trực tiếp liên hệ với người đạt giải để xác thực tính chính xác của thông 

tin người dự thi với nội dung đăng ký.  

6. Kết quả Cuộc thi 

- Theo Kế hoạch số 137/KH-UBND và Thể lệ Cuộc thi, đợt 1 vòng Sơ 

khảo của Cuộc thi được tổ chức trong vòng 15 ngày (từ ngày 15/8/2022 đến hết 

ngày 30/8/2022) trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 

Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Báo Tuyên Quang 

điện tử. Người dự thi trả lời 01 mã Đề thi gồm 30 câu hỏi (29 câu hỏi trắc 

nghiệm và 01 câu dự đoán số người tham gia trả lời đúng các câu hỏi)  trong 

ngân hàng câu hỏi Cuộc thi (mỗi lần thi là một mã đề thi).  

- Qua tổng hợp trên phần mềm của Cuộc thi, tính đến 24 giờ 00 phút 

ngày 30/8/2022, Cuộc thi vòng sơ khảo đợt 1 đã thu hút 4.949 người đăng ký 

tham gia dự thi với 6.304 lượt thi, cụ thể: 

+ Đối tượng tham gia Cuộc thi: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động 3.132 người đăng ký dự thi với 4.077 bài thi; học sinh, sinh viên 746 

người đăng ký dự thi với 1.002 bài thi; Lực lượng vũ trang 928 người đăng ký 

dự thi với 1.125 bài thi; đối tượng khác 143 người đăng ký dự thi với 100 bài 

thi.  

+ Đối tượng dự thi theo địa bàn: (1) huyện Lâm Bình có 231 người dự 

thi với 284 bài thi; (2) huyện Na Hang có 531 người dự thi với 658 bài thi; (3) 

huyện Chiêm Hóa có 465 người dự thi với 610 bài thi; (4) huyện Hàm Yên có 

196 người dự thi với 253 bài thi; (5) huyện Yên Sơn có 342 người dự thi với 

472 bài thi; (6) huyện Sơn Dương có 1.499 người dự thi với 1.987 bài thi; (7) 

thành phố Tuyên Quang có 772 người dự thi với 856 bài thi; (8) các cơ quan 

cấp tỉnh có 515 người dự thi với 668 bài thi; (9) lực lượng vũ trang có 448 

người dự thi với 516 bài thi. 

- Kết thúc đợt 1 vòng Sơ khảo, Ban Tổ chức Cuộc thi đã công nhận 11 cá 

nhân đạt giải theo Thể lệ Cuộc thi. Người đạt giải Cuộc thi thuộc nhiều đối 

tượng và ở các khu vực khác nhau trên địa bàn tỉnh (Chia theo đối tượng: Học 

sinh, sinh viên 01 người; Cán bộ, công chức, viên chức 05 người; giáo viên và 

cán bộ quản lý giáo dục 02 người; lực lượng vũ trang 02 người; Nhân dân 01 

người. Chia theo địa bàn: các cơ quan cấp tỉnh 02 người; lực lượng vũ trang 

02; thành phố Tuyên Quang 05 người; huyện Na Hang 02 người).  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 



- Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

sự phối hợp, tổ chức thực hiện có trách nhiệm của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và 

các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành, lực lượng vũ 

trang, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang, Uỷ ban 

nhân dân huyện, thành phố. 

- Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc thực hiện tốt chức trách, 

nhiệm vụ được giao; Ban Ra đề thi xây dựng Bộ đề thi khoa học, chính xác, nội 

dung thiết thực, dễ hiểu. 

- Công tác truyền thông được thực hiện tốt. Ban Tổ chức Cuộc thi đã tạo 

được nhiều infographic để truyền thông về Cuộc thi đợt 1 vòng sơ khảo; 

thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng, 

tham gia Cuộc thi. 

- Một số ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực vận động 100% 

cán bộ, công chức, viên chức tham gia (Văn phòng UBND tỉnh; Sở Văn hoá, 

thể thao và du lịch; Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn…); một số cơ quan tích cực truyền thông về Cuộc thi, chia sẻ trên 

fanpage, đặt đường link, đăng tải tài liệu truyền thông về Cuộc thi trên Trang 

Thông tin điện tử của cơ quan (Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh  và Truyền 

hình tỉnh) 

2. Khó khăn, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức Cuộc thi đợt 1 vòng sơ 

khảo còn một số khó khăn, hạn chế sau: 

- Một số sở, ban, ngành, địa phương chưa chủ động hướng dẫn hưởng 

ứng tham gia Cuộc thi nên thời gian đầu số lượng người tham gia Cuộc thi còn 

thấp, sau khi Ban Tổ chức Cuộc thi có văn bản đôn đốc số lượng người tham 

gia và số bài dự thi mới tăng lên. 

- Một số người đăng ký tham gia dự thi bằng thông tin không chính xác, 

cá biệt, có trường hợp có điểm số cao nhưng đăng ký thông tin không đầy đủ, 

Tổ Thư ký xác minh thông tin thì không xác minh được chính xác người đăng 

ký dự thi (Ví dụ: người đăng ký dự thi Nguyễn Đức Minh, là Học sinh, sinh 

viên thuộc Thành phố Tuyên Quang, trả lời đúng 29/29 câu hỏi, có câu trả lời 

dự đoán nằm trong Top 20 người dự đoán gần đúng nhất câu hỏi dự đoán 

nhưng xác minh qua số điện thoại không chính xác thông tin, không xác định 

được người dự thi). 

- Hạ tầng công nghệ thông tin của Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo 

dục pháp luật chưa đáp ứng được số lượng lớn người truy cập đồng thời (trong 

01 ngày cuối của Cuộc thi, Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp 



luật thường xuyên có trên 1.000 lượt truy cập truy cập đồng thời)  nên ảnh 

hưởng đến việc đăng ký và tham gia dự thi.  

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TỔ CHỨC THI VÒNG SƠ KHẢO 

ĐỢT 2  

Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức các điều kiện để đảm bảo cho Cuộc thi 

vòng sơ khảo đợt 2 diễn ra từ ngày 15/9/2022 đến hết ngày 30/9/2022, cụ thể 

như sau: 

1. Ban Ra đề thi xây dựng Bộ đề thi đảm bảo khoa học, chính xác, 

chuyển Ban Tổ chức Cuộc thi trước ngày 12/9/2022. 

2. Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành văn bản hướng dẫn hưởng ứng, tham 

gia Cuộc thi; xây dựng các infographic để truyền thông về Cuộc thi; tổ chức 

truyền thông về Cuộc thi bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp; bảo đảm hạ 

tầng kỹ thuật, an toàn, an ninh thông tin Cuộc thi. 

3. Các cơ quan, đơn vị hướng dẫn, vận động 100% công chức, viên chức 

thuộc phạm vi quản lý tham gia Cuộc thi;  khuyến khích, động viên người lao 

động, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi, 

nâng tỷ lệ người tham gia Cuộc thi so với Cuộc thi ở vòng sơ khảo đợt 1; báo 

cáo kết quả tham gia Cuộc thi vòng sơ khảo đợt 2 theo đúng yêu cầu của Ban 

Tổ chức Cuộc thi, gửi Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Cuộc thi để tổng 

hợp, báo cáo theo quy định. 

Trên đây là báo cáo kết quả thi đợt 1 vòng sơ khảo Cuộc thi trực tuyến 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế”./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp (b/cáo);  
- UBND tỉnh (b/cáo); 
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/cáo); 
- PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương (b/cáo); 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
- Thành viên BTC, BRĐ, BXG, Tổ TK Cuộc thi;  
- UBND huyện, thành phố; 
- Trang TTĐT PBGDPL tỉnh (đăng tải); 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL. 

TM. BAN TỔ CHỨC 
KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 
 
 
 
 

 
GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

 Nguyễn Thị Thược 
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