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PHÁT ĐỘNG
Phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước và thực hiện
kỷ luật, kỷ cương hành chính” trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2022
_____________________________

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013 và các văn
bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Lạng Sơn về cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Kế
hoạch số 38/KH-UBND, ngày 21/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về
việc kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022; Kế hoạch số
17/KH-UBND ngày 27/01/2022 của UBND huyện về ban hành kế hoạch Cải
cách hành chính huyện Hữu Lũng năm 2022.
Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện tốt kỷ luật, kỷ
cương hành chính, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, mục
tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, Ủy ban nhân dân
huyện Hữu Lũng phát động phong trào thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính
Nhà nước và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính" trên địa bàn huyện Hữu
Lũng năm 2022, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức, người làm việc trong các cơ quan Nhà nước; thi đua đẩy
mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính trong sạch, vững
mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu
cải cách hành chính Nhà nước đã đề ra.
- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực hiện
công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương và nhiệm vụ cải
cách hành chính trên địa bàn huyện. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá
nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính; kịp thời phát
hiện, bồi dưỡng, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong
công tác cải cách hành chính.
2. Yêu cầu
- Phong trào thi đua phải được triển khai rộng khắp, thường xuyên, thu
hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc trong các cơ quan
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Nhà nước tham gia, phát huy sự sáng tạo trong công tác cải cách hành chính,
phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022.
- Kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm
vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022;
thực hiện tốt công tác phát động và tổng kết phong trào gắn với việc thực hiện
công tác khen thưởng kịp thời, chính xác, có tác dụng biểu dương, lan tỏa.
II. NỘI DUNG
1. Đối tượng thi đua
Các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; cán bộ, công chức,
viên chức và các tổ chức, cá nhân sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện Hữu
Lũng
2. Nội dung thi đua
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp;
sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương, sự giám sát của Mặt trận Tổ
quốc các cấp và của Nhân dân trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính.
Xác định công tác cải cách hành chính thực sự là nhiệm vụ trọng tâm, thường
xuyên và là khâu đột phá của huyện.
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính gắn
với nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công, công tác thanh tra, kiểm tra,
giám sát việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; kiểm tra việc
thực hiện nhiệm vụ, công vụ kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, văn
hóa giao tiếp với nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức tại công sở các cơ
quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối
với công tác cải cách hành chính, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm, vai trò chỉ đạo
trực tiếp của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện các
nhiệm vụ cải cách hành chính trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình phụ trách theo
tinh thần Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc
tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các
cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Thi đua đề xuất các giải pháp,
sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong triển khai thực hiện cải cách hành chính.
- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào tiến trình cải cách và
giám sát chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong
chỉ đạo, triển khai thực hiện các yêu cầu trong việc áp dụng Hệ thống quản lý
chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.
- Thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; thái độ giao
tiếp, ứng xử khi giải quyết công việc; việc sử dụng thời gian làm việc; thực hiện
quy định về không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp; không sử dụng
rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; đeo thẻ khi thực thi
nhiệm vụ;
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- Việc quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc và tổ chức triển khai thực hiện
kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị;
3. Thời gian thực hiện
Từ ngày ban hành Phát động phong trào thi đua đến ngày 31 tháng 12
năm 2022.
III. KHEN THƯỞNG
1. Nguyên tắc khen thưởng
- Tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng phải là các tập thể, cá nhân trực
tiếp chỉ đạo triển khai, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ công tác cải cách hành
chính tại cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Hữu Lũng và đạt được các thành tích tiêu biểu xuất sắc.
- Ưu tiên khen thưởng cho các cá nhân trực tiếp thực hiện công tác cải
cách hành chính ở các đơn vị và cơ sở.
- Tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng phải là những tập thể, cá nhân tiêu
biểu xuất sắc trong số những tập thể, cá nhân đủ điều kiện đề nghị khen thưởng.
- Mỗi cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chỉ xem xét, lựa chọn
01 tập thể hoặc cá nhân tiêu biểu xuất sắc để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân
huyện tặng Giấy khen trong phong trào thi đua này. Đối với các cơ quan chuyên
môn, UBND xã, thị trấn có kết quả đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành
chính xếp thứ Nhất, Nhì, Ba được xem xét, lựa chọn 01 tập thể và 01 cá nhân.
2. Tiêu chuẩn khen thưởng
a) Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng cho tập thể gương
mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội
bộ đoàn kết; Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng và ban
hành kế hoạch, triển khai thực hiện phong trào thi đua cải cách hành chính và đáp
ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:
- Tập thể thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, có nhiều sáng tạo,
đổi mới trong thực hiện 6 nội dung của cải cách hành chính và mang lại hiệu quả
cao, được nhân dân đánh giá đo lường sự hài lòng với tỷ lệ cao. 100% hồ sơ thủ
tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn; tỷ lệ tổ chức, cá nhân sử dụng
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, bưu chính công ích tại cơ quan, đơn vị được
nâng cao.
- Tập thể các xã, thị trấn có kết quả đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách
hành chính xếp thứ Nhất, Nhì, Ba trong khối xã, thị trấn.
- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện có kết quả đánh
giá, chấm điểm cải cách hành chính xếp thứ Nhất, Nhì, Ba trong khối các cơ quan
chuyên môn.
b) Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng cho cá nhân
gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:
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- Cá nhân trực tiếp tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải
cách hành chính, cá nhân trực tiếp làm công tác cải cách hành chính tại các cơ
quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện có 2 năm liên
tục tính đến thời điểm đề nghị khen thưởng, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm
vụ trở lên.
- Cá nhân trực tiếp chỉ đạo triển khai, cá nhân trực tiếp làm công tác cải
cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có cách
làm hay sáng tạo hoặc có giải pháp sáng kiến trong công tác cải cách hành chính
được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn quản lý, giải quyết công việc, tạo đột phá
trong công tác cải cách hành chính được cấp có thẩm quyền công nhận.
c) Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã:
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ quy định của pháp luật
về thi đua, khen thưởng và các quy định trong kế hoạch này cụ thể hóa đối tượng
tiêu chuẩn tặng Giấy khen để động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia
phong trào thi đua.
3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng
Hồ sơ đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện lập
thành 01 bộ, gồm:
- Biên bản họp xét của cơ quan, đơn vị trình khen thưởng;
- Tờ trình đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị (kèm theo danh
sách, biểu tóm tắt thành tích);
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (theo mẫu 07 tại Nghị định số
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ);
4. Địa chỉ, thời gian nhận hồ sơ khen thưởng
- Hồ sơ các cơ quan, đơn vị gửi bằng hình thức trực tuyến qua cổng dịch
vụ công trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.langson.gov.vn/.
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 02/01/2023 đến ngày 06/01/2023
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ nội dung Phát động Phong trào thi đua này các cơ quan, tổ
chức, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ
và điều kiện thực tế tại địa phương xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai;
thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính năm 2022.
2. Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải
cách hành chính Nhà nước” trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2022 có trách
nhiệm tham mưu hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra; tổng kết đánh giá kết quả triển
khai thực hiện phong trào thi đua trên địa bàn huyện. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ
đề nghị khen thưởng của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng theo quy định.
3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông đẩy mạnh công tác
thông tin tuyên truyền Cải cách hành chính phù hợp với mục tiêu, yêu cầu, nội
dung của kế hoạch đến các đối tượng tham gia thi đua. Trang thông tin điện tử
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của huyện xây dựng chuyên mục dành riêng về công tác Cải cách hành chính giới
thiệu các mô hình, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện công tác Cải cách hành
chính, công khai thủ tục hành chính.
4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể huyện phối
hợp chỉ đạo, tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên tích cực hưởng ứng
phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện kỷ luật, kỷ cương
hành chính góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022.
Trên đây là Phát động phong trào thi đua ”Đẩy mạnh cải cách hành chính
Nhà nước và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính” trên địa bàn huyện Hữu
Lũng năm 2022. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị; UBND các xã, thị trấn xây
dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đạt hiệu quả./.
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