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Bắc Giang, ngày  08  tháng 10 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện 

môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang” năm 2021 
 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Kế hoạch số 5254/KH-UBND ngày 08/10/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện 

môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang” năm 2021; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tại Tờ trình số 103/TTr-SKHĐT 

ngày 04/10/2021. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ cuộc thi trực tuyến 

“Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc 

Giang” năm 2021. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch 

UBND huyện, thành phố; Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi 

trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh 

của tỉnh Bắc Giang” năm 2021; các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Phòng TM và CN Việt Nam (VCCI); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở, Ban, Ngành, đơn vị HCSN cấp tỉnh;  

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;  

- Huyện ủy, Thành ủy; UBND huyện, thành phố; 
- Các tổ chức Hội doanh nghiệp tỉnh; 

- VP UBND tỉnh:  

+ LĐVP, TKCT, TH; 

+ TTPVHCC, TTTT; 
+ Lưu: VT, KTN. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ánh Dương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

THỂ LỆ 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường  

đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang” năm 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 

 

 
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

1. Đối tượng bắt buộc: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động đang công tác tại các cơ quan của đảng và đoàn thể cấp tỉnh, cấp 

huyện/thành phố; các sở, ban, ngành tỉnh và đơn vị trực thuộc; các cơ quan 

Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND 

huyện/thành phố (kể cả các đơn vị sự nghiệp trực thuộc); UBND các xã, 

phường, thị trấn. 

2. Đối tượng khuyến khích: Người lao động đang làm việc tại các doanh 

nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; người dân đang sinh sống tại 

tỉnh Bắc Giang. 

 3. Đối tượng không được dự thi: Thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc 

Ban Tổ chức cuộc thi. 

II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC THAM 

GIA DỰ THI 

 1. Hình thức thi. 

Thi trắc nghiệm trên platform khảo sát trực tuyến có liên kết với Webstie 

của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư Bắc Giang (http://ipcbacgiang.com). 

 2. Thời gian cuộc thi. 

 Cuộc thi kéo dài trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ 7h 30’ ngày 25/10/2021 

và kết thúc lúc 16h 30’ ngày 25/11/2021. 

 3. Nội dung thi. 

 - Hiểu biết về Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 

2020 của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Chỉ số đánh 

giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thành phố (DDCI) của tỉnh 

Bắc Giang, năm 2020. 

 - Nắm bắt về kết quả xếp hạng Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 

2020 của tỉnh Bắc Giang và Kết quả xếp hạng Năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, 

ngành và huyện, thành phố (DDCI) năm 2020. 

 - Đề xuất sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc 

Giang trong năm tới và các năm tiếp theo. 

http://ipcbacgiang.com/
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4. Đề thi 

- Đề thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu 

tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang” năm 2021, gồm 10 bộ đề; mỗi bộ đề có 20 

câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu đề xuất sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, 

kinh doanh của tỉnh Bắc Giang; mỗi câu hỏi trắc nghiệm có 04 đáp án trả lời, 

trong đó có 01 đáp án đúng. 

 5. Cách thức tham gia dự thi. 

- Người dự thi đăng nhập vào hệ thống phần mềm để dự thi, hệ thống sẽ 

lựa chọn ngẫu nhiên một bộ đề gồm 20 câu hỏi (trong Bộ đề câu hỏi) để người 

dự thi trả lời; mỗi câu hỏi sẽ có 04 đáp án, trong đó có 01 đáp án đúng; mỗi 

câu hỏi trả lời đúng tương đương với 01 (một) điểm. 

- Người dự thi được tham gia thi nhiều lần, không giới hạn số lần dự thi. 

Hệ thống sẽ lựa chọn 01 bài dự thi có kết quả tốt nhất trong số các bài thi. 

 - Các bước làm bài thi: 

 * Bước 1: Người dự thi truy cập vào Webstie của Trung tâm Xúc tiến 

đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Bắc Giang (http://ipcbacgiang.com) => vào 

mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu 

tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang” => làm theo hướng dẫn và gửi bài dự thi về 

Ban Tổ chức cuộc thi. 

* Bước 2: Sau khi khai báo thông tin cá nhân, người dự thi bấm vào nút 

“Bắt đầu" để bắt đầu làm bài thi. 

* Bước 3: Sau khi trả lời các câu hỏi, để hoàn thành bài thi, người dự thi 

bấm vào nút “Submit/Gửi" để hoàn thành việc làm bài thi. Kết quả bài thi sẽ 

được chuyển về cơ sở dữ liệu của Hệ thống. 

Bài dự thi được tính điểm là bài dự thi đã hoàn thành tất cả các câu hỏi 

và gửi về hệ thống trước thời hạn kết thúc cuộc thi. 

III. CĂN CỨ XÉT GIẢI 

1. Bài thi hợp lệ và bài thi không hợp lệ. 

- Bài thi hợp lệ là bài thi trả lời đầy đủ 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu 

đề xuất sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc 

Giang và gửi về hệ thống trước thời hạn kết thúc cuộc thi 

- Bài thi không hợp lệ là bài thi không trả lời đầy đủ 20 câu hỏi trắc 

nghiệm và 01 câu đề xuất sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh 

của tỉnh Bắc Giang và gửi về hệ thống sau thời hạn kết thúc cuộc thi 

- Ngoài ra Ban Tổ chức cuộc thi sẽ chủ động loại bỏ và không công nhận 

kết quả thi đối với người dự thi trong các trường hợp người dự thi sử dụng 

thông tin không đúng, hoặc không có thật để đăng ký dự thi. 

2. Cách thức xét giải. 

- Xét giải thưởng theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp (tương ứng theo số 

điểm của người dự thi). 
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- Trường hợp có nhiều người dự thi (02 người trở lên) có số điểm bằng nhau, 

thì xét thời gian hoàn thành bài thi ngắn hơn (Thời gian được tính bằng giây). 

- Trường hợp có nhiều người dự thi (02 người trở lên) có số điểm bằng 

nhau và có cùng thời gian hoàn thành bài thi thì xét thời điểm bắt đầu làm bài thi 

sớm hơn (Thời điểm được tính bằng phút); Trường hợp cùng thời điểm bắt đầu 

làm bài thi thì Ban Tổ chức xem xét đồng hạng. 

- Các trường hợp khác do Ban Tổ chức quyết định (nếu có). 

IV. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI 

1. Giải thưởng cuộc thi: Các tập thể và cá nhân đạt giải cuộc thi được 

nhận Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi và tiền thưởng, cụ thể: 

- Giải thưởng cá nhân (có 19 giải), bao gồm: 

  + 01 giải nhất, giá trị:    2.500.000 đồng. 

  + 03 giải nhì, mỗi giải trị giá:   2.000.000 đồng.  

  + 05 giải ba, mỗi giải trị giá:   1.500.000 đồng. 

  + 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 1.000.000 đồng. 

 Ngoài ra số lượng giải cá nhân có thể tăng thêm trong trường hợp có nhiều 

người dự thi đạt giải đồng hạng. Cụ thể do Ban tổ chức cuộc thi quyết định. 

- Giải thưởng tập thể (có 06 giải), bao gồm: 

  + 01 giải nhất, giá trị:    3.500.000 đồng. 

  + 02 giải nhì, mỗi giải trị giá:   3.000.000 đồng.  

  + 03 giải ba, mỗi giải trị giá:   2.000.000 đồng. 

 Giải tập thể được trao cho đơn vị có tỷ lệ % người dự thi cao trên tổng số 

người của đơn vị; trong trường hợp tỷ lệ dự thi bằng nhau thì đơn vị nào có điểm 

thi trung bình cao hơn thì được xếp thứ hạng cao hơn. 

 - Giải thưởng cho cá nhân có sáng kiến hay (Tính mới;  tính hiệu quả; tính 

khoa học; tính ứng dụng thực tiễn…) về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh 

(có 03 giải), gồm: 

  + 01 giải nhất, giá trị:    2.500.000 đồng. 

  + 01 giải nhì, giá trị:    2.000.000 đồng. 

+ 01 giải ba, giá trị:    1.500.000 đồng. 

 2.  Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Ban Tổ chức cuộc thi lựa 

chọn, trình Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) tặng Bằng khen cho tập thể, cá 

nhân đạt Giải Nhất cuộc thi và tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ 

chức triển khai cuộc thi. 

V. THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ TRAO THƯỞNG CUỘC THI 

1. Thông báo kết quả thi: Kết quả thi sẽ được công bố trên Webstie của 

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Bắc Giang 

(http://ipcbacgiang.com) chậm nhất 15 ngày kể từ khi kết thúc thi. Trong trường 

http://ipcbacgiang.com/
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hợp phải xác minh các vấn đề về kết quả thi thì thời gian công bố kết quả có thể 

kéo dài tối đa 20 ngày. 

2. Trao giải thưởng cuộc thi: Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi 

tiến hành tổ chức tổng kết và trao giải thưởng. Thời gian cụ thể sẽ được thông 

báo trên Webstie của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp 

Bắc Giang (http://ipcbacgiang.com) và có văn bản gửi đến tổ chức, cá nhân đạt 

giải để đến nhận giải. 

VI. GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ, KHIẾU NẠI 

Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Ban Tổ chức cuộc thi công bố kết quả, cá 

nhân dự thi và tổ chức (đối với giải tập thể) nếu có kiến nghị, khiếu nại về kết 

quả cuộc thi, đề nghị liên hệ trực tiếp với Tổ trưởng Tổ giúp việc của Ban Tổ 

chức cuộc thi, qua số điện thoại 0904.109.996 /hoặc Gmail: 

cuocthitimhieu.pcibacgiang@gmail.com để được xem xét, trả lời; quá thời hạn 

nêu trên, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ không giải quyết. 

Các kiến nghị, khiếu nại liên quan đến cuộc thi được giải quyết theo quy 

định của Thể lệ này và quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

VII. THÔNG TIN TRA CỨU, HỖ TRỢ 

 1. Tra cứu, tìm hiểu thông tin, Thể lệ cuộc thi, hướng dẫn, giải đáp, 

cập nhật hoạt động cuộc thi. 

 Webstie của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Bắc 

Giang (http://ipcbacgiang.com). 

 2. Hỗ trợ về kỹ thuật, hướng dẫn đăng ký, cách thức tham gia cuộc thi. 

 - Ông Nguyễn Đình Hà, Sở Thông tin và Truyền thông - SĐT: 0931.523.888. 

 - Ông Trần Quang Minh, Sở Kế hoạch và Đầu tư - SĐT: 0822.698.222.  

 Thời gian hỗ trợ từ 7h30’ đến 16h 30 các ngày làm việc trong tuần. 

 Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện 

môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang” năm 2021./. 

 

 

http://ipcbacgiang.com/
http://ipcbacgiang.com/
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