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PHÁT ĐỘNG THI ĐUA 

Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 

 Kế hoạch cải cách hành chính huyện Trùng khánh năm 2021 

 

 

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và thực hiện thắng lợi các 

nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước năm 2021, đồng thời khen thưởng kịp 

thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành 

chính năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh tổ chức phát động đợt thi 

đua “Trùng Khánh ra sức thi đua thực hiện hoàn thành Kế hoạch cải cách 

hành chính năm 2021” tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

chiến sĩ, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện. Trong đó, tập trung vào 

các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, 

hạn chế trong năm 2020; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong 

công tác cải cách hành chính năm 2021, phấn đấu hoàn thành 100% Kế hoạch cải 

cách hành chính của huyện và các Kế hoạch chuyên đề về cải cách hành chính 

của huyện. 

2. Căn cứ Quyết định số 2516/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh 

ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, cơ quan 

ngang sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng, các đơn vị và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh các giải pháp thực 

hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị. 

 3. Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, xử lý các văn bản quy phạm pháp 

luật; thực hiện tốt công tác rà soát, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 

đảm bảo 100% các văn bản quy phạm pháp luật ban hành đúng quy định, mang 

tính khả thi và tính hiệu quả; phấn đấu hoàn thành 100% Kế hoạch công tác xây 

dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Kế hoạch theo dõi thi 

hành pháp luật năm 2021. 

4. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện có 

hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một 

cửa cấp huyện và cấp xã; thực hiện nghiêm túc việc công khai đầy đủ thủ tục 

hành chính, địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, 

danh sách Tổ kiểm tra, giám sát của tỉnh, huyện đúng quy định theo Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về 

nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết cấp 

huyện, cấp xã; tiến hành lập sổ theo dõi Bộ phận tiếp nhận trả kết quả, phấn đấu 
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100% số lượng thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn theo cơ 

chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông cấp huyện và cấp xã. 

5. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiêp vụ; tham gia 

đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng do tỉnh tổ chức; phấn đấu trên 80% cán bộ, 

công chức, viên chức cấp huyện và trên 50% cán bộ, công chức cấp xã được bồi 

dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong năm; thực hiện đúng quy định về tuyển dụng, 

đánh giá, kỷ luật, khen thưởng… cán bộ, công chức, viên chức. 

6. Thực hiện đúng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí 

của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; phấn đấu năm 2021, 

80% cơ quan hành chính nhà nước có thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, 

viên chức; 100% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện thực hiện tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm; 80% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện có tiết 

kiệm kinh phí chi thường xuyên trong năm; thực hiện đúng quy định về công khai 

dự toán, quyết toán ngân sách và các hoạt động tài chính cấp xã. 

7. Tăng cường công tác hiện đại hóa hành chính; phấn đấu hoàn thành 

100% Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của huyện; đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành cũng như các hoạt động 

khác của cơ quan, đơn vị và việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đảm bảo đạt 

tỷ lệ 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng 

điện tử (bao gồm cả các văn bản song song cùng văn bản giấy); phấn đấu 80% hồ 

sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi 

trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); cung cấp trên 

90% thông tin trên Trang thông tin điện tử của huyện; duy trì áp dụng Hệ thống 

Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

8. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, đẩy 

mạnh các hình thức tuyên truyền về cải cách hành chính phong phú, đa dạng, thiết 

thực và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

9. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả phong trào thi đua; 

kịp thời phát hiện và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 

phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, bồi dưỡng và nhân rộng 

các điển hình tiên tiến trong thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, 

đơn vị. 

10. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể 

trong việc tuyên truyền về phong trào thi đua; kịp thời phản hồi ý kiến tham gia 

của người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức về cải cách hành chính, góp 

phần thực hiện tốt kế hoạch công tác cải cách hành chính huyện Trùng Khánh 

năm 2021. 

11. Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu 

cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện khen thưởng kịp thời các tập thể, cá 

nhân tiêu biểu xuất sắc công tác cải cách hành chính huyện Trùng Khánh năm 

2021. Đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện về kết quả thực hiện phong trào thi đua. 
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11. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện các 

nhiệm vụ cải cách hành chính được giao. Đối với các đơn vị không hoàn thành 

trên 70% tổng số điểm trở lên theo tổng số điểm cải cách hành chính của đơn vị 

sẽ không thực hiện bình xét khen thưởng cuối năm của thủ trưởng đơn vị và tập 

thể đơn vị. Đối với các xã, thị trấn nếu không hoàn thành trên 70% tổng số điểm 

cải cách hành chính của địa phương sẽ không thực hiện bình xét khen thưởng 

cuối năm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và tập thể xã, thị trấn. 

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 kế hoạch 

cải cách hành chính năm 2021 đã đề ra./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Ban TĐ-KT, Sở Nội vụ Cao Bằng; 

- TT HU, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc  

các Khối giao ước thi đua; 

- Lưu: VT, NV.  

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Trịnh Trường Huy 
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