
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

 
Số:        /PĐTĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trùng Khánh, ngày     tháng 4 năm 2022 
 

 

PHÁT ĐỘNG THI ĐUA 

Phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính gắn  

với chuyển đổi số huyện Trùng Khánh, giai đoạn 2021-2025 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 2769/KH-UBND ngày 10/11/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến năm 2030; Kế hoạch số 2439/KH-UBND ngày 14/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Cao Bằng giai 

đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân huyện về cải cách hành chính nhà nước huyện Trùng 

Khánh giai đoạn 2021 - 2025, nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể 

cải cách hành chính giai đoạn  2021 - 2025, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp 

ủy, công tác quản lý điều hành của cơ quan hành chính theo hướng phát huy 

hiệu lực, hiệu quả thông qua chuyển đổi số; gắn quá trình chuyển đổi số, phát 

triển chính quyền số với hiện đại hóa nền hành chính nhằm nâng cao hiệu quả 

cải cách hành chính. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh phát động 

phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số huyện 

Trùng Khánh giai đoạn 2021 -2025 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức, chiến sĩ, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện với khẩu 

hiệu “Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính gắn  với chuyển đổi số góp phần 

nâng cao chất lượng thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân 

trên địa bàn huyện Trùng Khánh giai đoạn 2021 -2025”, với các nội dung sau: 

 1.  Cấp ủy, chính  quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

các Chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện về cải cách hành 

chính, chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025; đề cao vai trò trách nhiệm của người 

đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiên phong, đi đầu trong việc cải cách 

hành chính, chuyển đổi số để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành là 

nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để hoàn thiện Chính quyền điện tử hướng tới 

Chính quyền số, chuyển đổi số nhằm xây dựng nền hành chính trong sạch, vững 

mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tạo cơ sở phát triển kinh tế -xã 

hội bền vững trong thời kỳ mới. 

 2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, chuyển đổi số nhằm nâng cao 

nhận  thức của  các  cấp, các ngành, người dân, doanh  nghiệp về sự cần thiết và 

tính cấp thiết của cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo sự chuyển biến có tính 

đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân 

đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước lấy người dân là trung tâm 

trong quá trình chuyển đổi số, mọi hoạt động của Chính quyền số đều hướng đến 

người dân, vì lợi ích của người dân, từng bước đưa công nghệ số vào các lĩnh 
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vực của đời sống kinh tế -xã hội; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công 

cộng, nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng bằng cách ứng dụng hiệu quả 

công nghệ số; chú trọng tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số cho người dân; đẩy 

nhanh tiến độ chuyển đổi số theo từng ngành,lĩnh vực, địa phương, đơn vị; chú 

trọng hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của cơ 

quan nhà nước. 

 3. Thi đua thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với chuyển đổi 

số theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính; ưu tiên chuyển đổi số trong 

hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền điện tử hướng tới 

chính quyền số. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và 

ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát 

triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số theo kế hoạch của tỉnh góp phần 

nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các 

cấp; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức, doanh 

nghiệp; đề xuất các giải pháp, sáng kiến, cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện 

cải cách hành chính, chuyển đổi số gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

  4. Thực hiện đột phá 6 nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao 

trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành 

chính thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương; lấy sự hài lòng của người dân và 

doanh nghiệp khi đề nghị giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính làm thước đo, đặc 

biệt là sự hài lòng của người dân doanh nghiệp khi thực hiện các hồ sơ thủ tục 

hành chính về đất đai, đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng…tăng tỷ lệ giải 

quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn; nâng cao tỷ lệ người dân và doanh 

nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại các cơ 

quan, đơn vị. 

 5. Xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông bảo đảm vận hành 

thông suốt Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số theo kế hoạch của 

tỉnh; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị để tham mưu cho cấp ủy, 

chính quyền các cấp về cải cách hành chính, chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy 

nhanh quá trình chuyển đổi số của huyện. 

 6. Tổ chức thực hiện 

 a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, phát 

động phong trào thi đua về cải cách hành chính; tổ chức kiểm tra, tiến hành sơ 

kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; 

xây dựng Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số huyện Trùng Khánh, giai đoạn 

2021 -2025; báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua gửi Ủy ban nhân dân 

huyện (qua Phòng Nội vụ huyện ) trước ngày 15 tháng 3 hằng năm. 

 b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể chính 

trị -xã hội và tổ chức chính trị -xã hội nghề nghiệp phối hợp chặt chẽ với chính 
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quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận 

động cán bộ, công  chức, viên  chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và tầng 

lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào thi đua với tinh thần tự 

giác cao. 

 c) Giao Phòng Nội vụ xây dựng Hướng dẫn khen thưởng đối với nội  

dung thực hiện cải cách hành chính; đồng thời có trách nhiệm phối hợp với các 

thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện theo dõi hướng dẫn, kiểm tra 

các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách 

hành chính gắn với chuyển đổi số đạt hiệu quả; tham mưu cho Chủ tịch UBND 

huyện khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu  biểu  xuất  sắc  trong  

thực  hiện  nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số. 

 d) Giao Phòng Văn hóa và Thông tin (Cơ quan thường trực chuyển đổi số 

huyện Trùng Khánh) chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng hướng dẫn 

khen thưởng đối với nội dung thực hiện chuyển đổi số; phối hợp với các cơ quan 

liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào thi đua, tuyên truyền các 

gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện 

nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo sự lan tỏa trên địa bàn toàn 

huyện. 

 e) UBND các các xã, thị trấn; Chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch 

phát động thi đua cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số để triển khai tốt 

công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn, góp phần chung tay  

thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng, an ninh hằng năm và Kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021 -2025 của huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức, chiến sĩ, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện 

ra sức thi đua, cùng nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức những chỉ tiêu 

thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số góp phần nâng cao 

chất lượng thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân trên địa bàn 

huyện Trùng Khánh giai đoạn 2021 -2025” đã đề ra./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Sở Nội vụ (b/c); 

- TT Huyện ủy, TT HĐND, UB MTTQ huyện; 

- CT, các Phó CT UBND huyện; 

- Các Ban đảng, đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Bộ 
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