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Căn cứ Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh Lào 

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

giai đoạn 2021-2025"; 

Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai đăng ký thi đua trong phong trào  cải cách hành 

chính năm 2023 với các nhiệm vụ, cụ thể như sau: 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong việc thực hiện công tác cải 

cách hành chính; xác định công tác là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong thực 

hiện nhiệm vụ chính trị được giao. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác cải cách hành chính gắn với 

nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công; 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 công chức, viên chức thực thi công vụ. 

3. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức đối với công tác 

cải cách hành chính, đặc biệt là trách nhiệm, vai  trò của người đứng đầu 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 hành chính; thi đua 

đề xuất các giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong triển khai thực hiện cải cách 

hành chính. 

4. Chú trọng xây dựng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 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, 

chức danh lãnh đạo quản lú cho cán bộ, công chức, viên chức. 

5. Đẩy mạnh cải cách tài 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. Tăng cường giám sát chất lượng thực thi công vụ của cán 

bộ, công chức, viên chức. Nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch 

trong hoạt động của cơ quan và các yêu cầu trong việc áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng theo TCVN ISO 9001:2015. 

6. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo quý, năm hoặc chuyên đề về cải cách 

hành chính theo yêu cầu và quy định của UBND tỉnh. 
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7. Có ít nhất 02 sáng kiến cơ sở trong công tác cải cách hành chính được áp 

dụng hiệu quả trong thực hiện quản lý, giải quyết công việc được cấp có thẩm quyền 

công nhận. 

Căn cứ các nội dung thi đua nêu trên, năm 2023, Văn phòng UBND tỉnh phấn 

đấu có kết quả đánh giá, chấm điểm công tác cải cách hành chính Nhà nước tiếp tục 

duy trì xếp loại Tốt, đạt Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; có ít nhất 01 cá 

nhân có đủ điều kiện được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong thực hiện 

nhiệm vụ cải cách hành chính. 

(Danh sách chi tiết kèm theo). 

Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Sở Nội vụ tỉnh tổng hợp, theo dõi, gửi 

UBND tỉnh theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban TĐKT tỉnh; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Hội đồng TĐKT Văn phòng; 
- Lưu: VT, TCHC1. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
 

Phan Quốc Nghĩa 
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DANH SÁCH  

Đăng ký thi đua trong công tác cải cách hành chính năm 2023  

(Kèm theo văn bản số        /VPUBND-TCHC ngày       / 3/2023 

của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai) 

 
 

TT Tập thể/Cá nhân Hình thức đăng ký thi đua Ghi chú 

I Tập thể   

1 Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai Bằng khen của UBND tỉnh  

II Cá nhân   

1 
Ông Hoàng Ngọc Bích - Phó Chánh Văn 
phòng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh  
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