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 Kính gửi:  
   - Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai; 

   - Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Lào Cai. 
 

 
 Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 12/01/2023 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Lào Cai về việc Triển khai phong trào thi đua “Cải cách hành 
chính trên địa bàn thành phố Lào Cai ” năm 2023. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Lào Cai đăng kí thi đua "Cải cách hành chính" năm 2023 như sau:  
 I. NỘI DUNG THI ĐUA 

 1. Nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của cơ quan Phòng 
GD&ĐT, góp phần nâng cao chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ 
thông tin - truyền thông (ICT - Index); chỉ số chuyển đổi số (DTI) trong ngành 

Giáo dục và Đào tạo. 
 2. Tiếp tục hưởng ứng, nâng cao chất lượng thực hiện phong trào thi đua 

"Cải cách hành chính" năm 2023. 
 3. 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 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. Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Phòng GD&ĐT đua đề xuất các 

giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong triển khai thực hiện cải cách hành 
chính. 

 5. Tập thể Phòng GD&ĐT phấn đấu trở thành đơn vị có thành tích tiêu 
biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua "Cải cách hành chính"; có lãnh đạo trực 
tiếp chỉ đạo, triển khai và công chức, viên chức trực tiếp làm công tác cải cách 

hành chính hoàn thành xuất sắc được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen. 
 II. ĐĂNG KÍ THI ĐUA NĂM 2023: Có danh sách chi tiết đính kèm. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  
- Phòng Nội vụ thành phố; 
- Lưu VT, HCTH. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 
 

 
Trần Thị Thùy Dung 

 
 
 
 
 



DANH SÁCH 
Đăng kí thi đua "Cải cách hành chính" năm 2023  

 

TT Tập thể/cá nhân/chức 
vụ 

Đăng kí hình thức khen 
thưởng 

Ghi chú 

I Phòng GD&ĐT thành 

phố Lào Cai 

Giấy khen của Chủ tịch 

UBND thành phố 

 

II Cá nhân   

1 
Bà Trần Thị Thuỳ Dung 
- Trưởng phòng GD&ĐT 

Giấy khen của Chủ tịch 
UBND thành phố 

Trực tiếp chỉ đạo 
công tác CCHC 

2 
Ông Đỗ Huy Học - Viên 
chức Phòng GD&ĐT 

Giấy khen của Chủ tịch 
UBND thành phố 

Trực tiếp làm công 
tác CCHC 

(Danh sách này gồm có 01 tập thể; 02 cá nhân)  
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