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KẾ HOẠCH   

Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 

  

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND, ngày 06/04/2022 của UBND tỉnh 

Sóc Trăng về phát động phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2021 -

2030. Sở Công Thương xây dựng kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua 

cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030, với các nội dung như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phát huy tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo của mỗi tập 

thể, cá nhân trong thực hiện cải cách hành chính, phấn đấu hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội. 

- Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân nỗ 

lực phấn đấu thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của Sở và góp 

phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình tổng thể cải cách 

hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính 

của tỉnh, góp phần xây dựng nền hành chính tỉnh hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, đáp 

ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời, chính xác những tập thể, cá nhân có 

đóng góp, đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 

hàng năm và giai đoạn. Qua đó kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những 

cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong cơ quan. 

2. Yêu cầu 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ban Giám đốc Sở và các 

đoàn thể trong thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính. 

- Phong trào thi đua phải được triển khai rộng rãi, thường xuyên, phát huy 

được tinh thần tự giác, đoàn kết, sáng tạo của tập thể, cá nhân tham gia. 

 - Phong trào thi đua phải bám sát mục tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ của 

ngành, nội dung và tiêu chí thi đua phải cụ thể, thực chất và thật sự là động lực 

thúc đẩy, nâng cao hiệu quả thực hiện cải cách hành chính, hình thức đa dạng, 

phong phú. 

- Thành tích đạt đến đâu khen thưởng đến đó. Chưa khen thưởng tập thể, cá 

nhân đang trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét hình thức kỷ luật. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA 

1. Đối tượng 
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- Tập thể: các phòng, đơn vị thuộc Sở.  

- Cá nhân: Công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Công Thương. 

2. Nội dung thi đua 

- Thi đua nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị thuộc 

Sở trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. 

- Thi đua thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Chương trình 

tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ, Kế hoạch hàng năm và giai đoạn của 

UBND tỉnh với các nội dung: công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải 

cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ 

công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính 

phủ số. 

- Thi đua thực hiện tốt việc cung ứng dịch vụ công. 

- Thi đua thực hiện tốt công tác tuyên truyền cải cách hành chính đến tổ 

chức, cá nhân kịp thời, chính xác, hiệu quả; tuyên truyền các gương điển hình tiên 

tiến trong công tác cải cách hành chính; nâng cao nhận thức đối với công chức, 

viên chức, người lao động trong thực thi công vụ; nâng cao vai trò giám sát các tổ 

chức, cá nhân trong thực hiện cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng 

phục vụ Nhân dân, tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Thi đua trong việc đề xuất các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện nhiệm 

vụ cải cách hành chính nhằm tạo sự chuyển biến có tính đột phá, mang lại hiệu 

quả thiết thực, nâng cao sự hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của 

cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thi đua triển khai nhiệm vụ, nội dung trong các Chỉ số thành phần để cải 

thiện Chỉ số cải cách hành chính của Sở nói riêng, của tỉnh nói chung. 

3. Hình thức khen thưởng 

a) Khen thưởng hàng năm 

 Văn phòng tổng hợp, đánh giá và đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng Sở 

xem xét trình Giám đốc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt các thành 

tích sau: 

- Tập thể phòng, đơn vị có đóng góp tích cực trong công tác CCHC, có 

sáng kiến, giải pháp trong công tác CCHC hoặc có đóng góp cải thiện chỉ số 

CCHC của Sở, cụ thể: 

+ Có ít nhất 80% tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc nhiệm vụ của phòng, 

đơn vị đạt tròn điểm chuẩn. 

+ Các tiêu chí thành phần của phòng, đơn vị phụ trách có điểm số cao hơn 

năm trước liền kề. 

+ Tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao đạt 

tiến độ theo quy định (theo tổng hợp của Sở Nội vụ) hoặc không có hồ sơ TTHC 

bị trễ hạn. 
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-  Cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác CCHC, đạt một trong hai 

tiêu chí sau: 

+ Có sáng kiến, giải pháp trong công tác CCHC. 

+ Có đóng góp cải thiện chỉ số CCHC của Sở. 

b) Khen thưởng giai đoạn 

- Đề xuất UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn 

được nêu tại mục 4, phần III Kế hoạch số 52/KH-UBND, ngày 06/04/2022, số 

lượng theo chỉ tiêu phân bổ của tỉnh. 

 c) Trình tự, thủ tục, hồ sơ khen thưởng thực hiện theo quy định của pháp 

luật về thi đua, khen thưởng và hướng dẫn của Sở Nội vụ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Để thực hiện tốt kế hoạch phát động thi đua cải cách hành chính giai 

đoạn 2021-2030 đạt kết quả, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn 

vị trực thuộc Sở Công Thương: 

a) Có trách nhiệm phổ biến kế hoạch này đến CCVC thuộc phòng, đơn vị; 

đồng thời triển khai thực hiện tốt các nội dung được nêu tại kế hoạch, bám sát 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao.  

b) Chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đảng, đoàn thể cùng cấp để 

tổ chức phát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong phạm vi mình quản lý. Phát 

hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trình Giám đốc Sở Công 

Thương khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời. 

2. Giao cho Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sở Công Thương 

hướng dẫn, triển khai và theo dõi các phòng, đơn vị thực hiện tốt kế hoạch này. 

Hàng năm, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện phong 

trào thi đua lồng ghép vào báo cáo định kỳ cải cách hành chính. Tham mưu Giám 

đốc Sở, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sở sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, kịp 

thời khen thưởng xét chọn những tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc 

để biểu dương và đề nghị khen thưởng theo quy định. 

3. Trong quá trình thực hiện các phòng, đơn vị thường xuyên phản ánh và 

báo cáo định kỳ về Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sở Công Thương 

(Văn phòng Sở) kết quả thực hiện, để tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

      

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ (Ban TĐKT); 

- Ban Giám đốc SCT; 

- Các phòng, đơn vị; 

- Các đoàn thể thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Võ Văn Chiêu 
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