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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ NGÃ NĂM 

 
Số:          /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Ngã Năm, ngày        tháng       năm 2022 

 

 

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 06/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về phát động phong trào thi đua cải cách hành chính giai 

đoạn 2021 - 2030; 

Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm phát động phong trào thi đua cải cách 

hành chính giai đoạn 2021 - 2030, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Huy động tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo của toàn 

thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện cải cách hành 

chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. 

b) Xây dựng không khí thi đua, tạo động lực, động viên tập thể, cá nhân 

phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình tổng thể cải 

cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 và hàng năm của thị xã, nâng 

cao Chỉ số cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, 

chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương. 

c) Biểu dương, khen thưởng kịp thời 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, tạo sự lan tỏa trên toàn thị xã. 

2. Yêu cầu 

a) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và 

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

b) Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, thường xuyên, phát 

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

c) 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 của thị xã. 

d) Kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội hàng 

năm và giai đoạn. 
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e) 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, THỜI GIAN TỔ CHỨC THI ĐUA 

1. Đối tượng 

a) Các ban, phòng ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thị xã, cơ quan Trung 

ương, Tỉnh đóng tại địa phương. 

b) Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

c) Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động 

làm việc trong các cơ quan, đơn vị nêu tại điểm a, b Khoản này và cá nhân, tổ 

chức trên địa bàn thị xã. 

2. Nội dung 

a) Thi đua nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính 

quyền và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện hiệu quả 

các nhiệm vụ cải cách hành chính. 

b) Thi đua thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành 

chính đã đề ra trên các lĩnh vực (gồm cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành 

chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ, 

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

chính phủ số) trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn và 

hàng năm của Thị ủy và Ủy ban nhân dân thị xã. 

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

d) Thi đua trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính, giáo dục, 

nâng cao nhận thức đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, 

nâng cao vai trò giám sát của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện cải cách hành 

chính đối với các cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ 

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

e) Thi đua đề xuất các giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong thực 

hiện cải cách hành chính. 

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

cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của thị xã hàng năm và giai đoạn. 

3. Tổ chức phong trào thi đua 

a) Khen thưởng hàng năm 

- Phạm vi thị xã: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã khen thưởng đối với tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, đóng góp cải thiện Chỉ số 

cải cách hành chính của thị xã; Căn cứ kết quả công bố Chỉ số cải cách hành 

chính hàng năm, đề xuất khen thưởng đối với tập thể đơn vị đạt thành tích cao 
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về Chỉ số cải cách hành chính; khen thưởng cá nhân có sáng kiến nổi bật về cải 

cách hành chính. 

- Phạm vi xã, phường: Xét tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân theo 

thẩm quyền. 

b) Sơ kết, tổng kết phong trào thi đua: Phòng Nội vụ thị xã tham mưu Ủy 

ban nhân dân thị xã sơ kết, tổng kết phong trào thi đua vào năm 2025 và năm 

2030, lựa chọn những tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trình Ủy ban 

nhân dân thị xã khen thưởng. 

III. DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

1. Khen thưởng hàng năm 

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã 

- Đối với tập thể: Tặng 03 Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã. 

+ 01 Giấy khen cho đơn vị ban, phòng ngành tham mưu đắc lực, đóng góp 

cho sự cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của thị xã. 

 + 02 Giấy khen cho các xã, phường đạt kết quả cao về Chỉ số cải cách 

hành chính đối với các xã, phường trên địa bàn thị xã. 

- Đối với cá nhân: Tặng 03 Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho các 

nhân có thành tích tham mưu đắc lực, đóng góp cho sự cải thiện Chỉ số cải cách 

hành chính của thị xã, có sáng kiến nổi bật về cải cách hành chính. 

2. Khen thưởng sơ kết giai đoạn 2021-2025 

- Đối với tập thể: Tặng 05 Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã. 

+ 02 Giấy khen cho ban, phòng ngành tham mưu đắc lực, đóng góp cho 

sự cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của thị xã. 

+ 03 Giấy khen cho các xã, phường đạt kết quả cao về Chỉ số cải cách 

hành chính đối với các xã, phường trên địa bàn thị xã. 

- Đối với cá nhân: Tặng 10 Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho các 

nhân có thành tích tham mưu đắc lực, đóng góp cho sự cải thiện Chỉ số cải cách 

hành chính của thị xã, có sáng kiến nổi bật về cải cách hành chính. 

3. Khen thưởng sơ kết giai đoạn 2021-2030 

- Đối với tập thể: Tặng 05 Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã. 

+ 02 Giấy khen cho ban, phòng ngành tham mưu đắc lực, đóng góp cho 

sự cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của thị xã. 

+ 03 Giấy khen cho các xã, phường đạt kết quả cao về Chỉ số cải cách 

hành chính đối với các xã, phường trên địa bàn thị xã. 

- Đối với cá nhân: Tặng 10 Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho các 

nhân có thành tích tham mưu đắc lực, đóng góp cho sự cải thiện Chỉ số cải cách 

hành chính của thị xã, có sáng kiến nổi bật về cải cách hành chính. 
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4. Tiêu chuẩn khen thưởng 

* Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã 

- Đối với tập thể 

+ Các cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả, đảm bảo chất lượng, đạt tiến 

độ 100% nhiệm vụ cải cách hành chính được giao theo Đề án, Chương trình, kế 

hoạch cải cách hành chính hàng năm, giai đoạn của thị xã và Chương trình tổng 

thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. 

+ Người đứng đầu đơn vị tham gia chỉ đạo, điều hành trực tiếp công tác 

cải cách hành chính của đơn vị. 

+ Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua thực hiện cải 

cách hành chính trên địa bàn thị xã. 

+ Có mô hình mới, sáng kiến trong phong trào thi đua thực hiện cải cách 

hành chính để các cơ quan, đơn vị khác học tập. 

- Đối với cá nhân 

+ Có thành tích xuất sắc gắn với thành tích của tập thể trong phong trào 

thi đua thực hiện cải cách hành chính hoặc có ý tưởng, việc làm mang lại hiệu 

quả thiết thực trong công tác cải cách hành chính của thị xã (áp dụng đối với cán 

bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang và người lao động). 

+  Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghĩa vụ công dân.  

5. Hồ sơ đề nghị khen thưởng 

a) Thành phần hồ sơ 

- Văn bản đề nghị khen thưởng kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được 

đề nghị khen thưởng. 

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (có 

xác nhận cấp trình khen). 

- Biên bản họp xét khen thưởng của cơ quan, đơn vị. 

b) Số lượng: 02 bộ bản chính gửi về Ban Chỉ đạo cải cách hành chính qua 

Phòng Nội vụ thị xã. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các ban, phòng ngành đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Trung ương 

đóng tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện 

nghiêm túc nội dung Kế hoạch này và triển khai, quán triệt sâu rộng mục đích, 

yêu cầu, nội dung phong trào thi đua đến cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động trong đơn vị, phạm vi quản lý.  

2. Đài Truyền thanh thị xã có trách nhiệm tuyên truyền nội dung kế hoạch 

này đến người dân trên địa bàn thị xã. 
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 3. Phòng Nội vụ thị xã 

a) Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được giao, 

tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, trách 

nhiệm của người đứng đầu và hiệu quả cải cách hành chính từng cơ quan, đơn vị 

để trình Ủy ban nhân dân thị xã xem xét khen thưởng theo quy định. 

b) Tham mưu UBND thị xã tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua cải 

cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030. 

Trong quá trình thực hiện, nếu khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân thị xã (qua Phòng Nội vụ) để 

xem xét, giải quyết. 

 
Nơi nhận:      
- Sở Nội vụ tỉnh; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã;                                      
- TT. UBND thị xã; 

- Các ban, phòng ngành thị xã;  

- Cơ quan TW, Tỉnh đóng tại địa phương; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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