
 

UBND THÀNH PHỐ LÀO CAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG LAO ĐỘNG –TB&XH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số:         /KH-LĐTB&XH TP. Lào Cai, ngày 27 tháng 01 năm 2023  

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai phát động phong trào thi đua Cải cách hành chính năm 2023 

 

Thực hiện kế hoạch số: 14/KH-UBND ngày 12/01/2023 của UBND thành phố 

Lào Cai về triển khai phong trào thi đua “Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố 

Lào Cai” năm 2023. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Lào Cai 

triển khai phong trào thi đua “Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Lào Cai 

năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ trong hệ thống chính trị, đổi mới 

phương thức lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền nhằm xây dựng nền hành 

chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao 

trách nhiệm giải trình; xây dựng tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động theo hướng tinh 

gọn, hiệu quả; quản lý biên chế theo vị trí việc làm. 

Chú trọng xây dựng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức. Tinh giản biên chế 

gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, trình độ, 

năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý cho cán bộ, công chức. 

Đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định rõ trách nhiệm của người đứng 

đầu trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính công. Hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công 

nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý, điều hành trong hệ thống chính trị, phục 

vụ người dân, doanh nghiệp. 

Nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của thành phố, góp phần 

nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính 

công (PAPI), chỉ số hài lòng của người dân, tô chức đối với sự phục vụ của cơ quan 

hành chính nhà nước (SIPAS); chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triên công nghệ thông 

tin - truyền thông (ICT - Index); chỉ số chuyển đổi số (DTI). 

Nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch trong hoạt động 

của cơ quan hành chính nhà nước thông qua đẩy mạnh cung câp dịch vụ công trực 

tuyến cho người dân, tổ chức; cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và tổ chức mọi lúc, mọi nơi, 

dựa trên nhiều phương tiện khác nhau. 

II. ĐỐI TƯỢNG THI ĐUA 
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Tập thể, Cán bộ công chức phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành 

phố. 

III. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị, 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 phòng. 

2. 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. 

3. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công tác cải 

cách hành chính, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm, vai trò chỉ đạo trực tiếp của lãnh 

đạo phòng trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính 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. 

4. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo phòng trong triến khai thực hiện 

các yêu cầu trong việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 

9001:2015. 

5. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố góp phần xây dựng 

chính quyền thành phố thực sự là của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.  

IV. TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG 

1. 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 

đơn vị và đạt được các thành tích tiêu biểu xuất sắc. 

2. Ưu tiên khen thưởng cho các cá nhân trực tiếp thực hiện công tác cải cách 

hành chính. 

3. Cá nhân đề nghị khen thưởng phải là cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong số 

những cá nhân đủ điều kiện đề nghị khen thưởng. 

4. Khen thưởng phong trào được thực hiện hàng năm. Riêng khen thưởng tổng 

kết thực hiện theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố. 

5. Mỗi tập thể, cá nhân chỉ trình đề nghị khen thưởng một danh hiệu thi đua 

hoặc hình thức khen thưởng phong trào này trong năm. 

V. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG 

1. Hình thức, số lượng khen thưởng 
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Thực hiện theo Luật Thi đua khen thưởng, quy định của Chính phủ và văn bản 

hướng dẫn của Trung ương; Thực hiện theo hướng dẫn của UBND tỉnh và Quyết định 

số 33/2021/QĐ- UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 của ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 

về việc ban hành Quy định phong trào thi đua “Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai” giai đoạn 2021-2025 

2. Đăng ký thi đua 

Tập thể, cá nhân đăng ký thi đua (gửi phòng Nội vụ) trước 15/01 hàng năm.     

Thủ tục, hồ sơ, thời gian đề nghị khen thưởng  

2.1. Hồ sơ đề nghị các cấp khen thưởng, hoặc trình cấp trên khen thưởng thực 

hiện theo quy định của UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. 

2.2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng phường trình UBND thành phố (qua phòng 

Nội vụ) trước ngày 15/01 hàng năm. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Giao cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng của phòng tổng hợp đăng 

ký thi đua và tham mưu trình khen thưởng của phòng đảm bảo theo quy định. 

Hàng năm trình hồ sơ đề nghị khen thưởng về ƯBND thành phố (Qua phòng 

nội vụ) trước ngày 15/1 hàng năm đề trình các cấp khen thưởng 

Kế hoạch phát động thi đua cải cách hành chính năm 2023 của phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội thành phố, đề nghị cán bộ công chức phòng nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:        TRƯỞNG PHÒNG 
- UBND Thành phố Lào Cai; 
- Lưu VT. 

Dương Phúc Toán 
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