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_______________________________________ 

Lào Cai, ngày 09 tháng 5 năm 2007 
  
  

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về phong trào thi đua thực hiện Chương trình 

Cải cách Hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn (2007 - 2010) 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2006; 
Căn cứ Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào hoạt động các 
cơ quan quản lý hành chính Nhà nước; 

Căn cứ Chỉ thị 05/2006/CT-UBND ngày 13/6/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tăng cường 
công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 10/4/2006 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành 
Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Quyết định số 
52/2006/QĐ-UBND ngày 13/6/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về việc sửa đổi, bổ sung Điều 29 của 
Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 10/4/2006 của UBND tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 24/01/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê 
duyệt Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn (2006 - 2010); 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Trưởng Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh Lào Cai, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về phong trào thi đua  thực hiện 

Chương trình cải cách hành chính Nhà nước  trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn (2007 - 2010). 
  
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua, khen 

thưởng tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, 
ban, ngành; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./. 
 

(Được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng). 
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QUY ĐỊNH 
Về phong trào thi đua thực hiện Chương trình cải cách Hành chính 

Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn (2007 - 2010) 
(Ban hành kèm theo Quyết định 21/2007/QĐ-UBND ngày 9/5/2007 

của UBND tỉnh Lào Cai) 
 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Mục tiêu thi đua 
- Xây dựng các cơ quan Hành chính tỉnh Lào Cai hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, công khai, 

dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp và hiện đại hoá. Từng bước chuyển từ chức 
năng quản lý sang chức năng phục vụ, xác định đối tượng phục vụ (tổ chức và công dân) là 
khách hàng của mình. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực có đủ tiêu chuẩn, đáp ứng 
yêu cầu của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đến năm 2010 hệ thống các cơ quan 
Nhà nước của tỉnh cơ bản được cải cách phù hợp với yêu cầu quản lý nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn 
hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 - 2010 theo tinh thần Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khoá XIII đề ra. 

- Xây dựng được mô hình cơ quan Hành chính đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 theo Quyết 
định 144/2006/QĐ - TTg ngày 20/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống 
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào hoạt động của các cơ quan quản lý 
hành chính Nhà nước. 

  
Điều 2. Yêu cầu thi đua 
- Chương trình cải cách Hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai phải được tuyên 

truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn 
thể và nhân dân. 

- Các đơn vị Hành chính Nhà nước phải xây dựng được chương trình, kế hoạch cải cách 
Hành chính năm 2007 và giai đoạn 2007 - 2010. 

- Cán bộ, công chức, đảng viên là lực lượng nòng cốt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương 
mẫu đi đầu trong việc thực hiện Chương trình cải cách Hành chính của tỉnh. 

 
Điều 3. Đối tượng thi đua 
Các cơ quan Hành chính Nhà nước ở địa phương (huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, xã, 

phường, thị trấn); các Ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban chỉ đạo cải cách Hành chính các cấp, bộ 
phận Thường trực của các sở, ban, ngành; cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác cải cách 
Hành chính các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả theo cơ 
chế một cửa các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai. 

 
Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
  

 



Điều 4. Tiêu chuẩn đánh giá, chấm điểm thi đua: tối đa 100 điểm 
1. Về cải cách thể chế: 26 điểm 
1.1. Đổi mới công tác xây dựng và nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật: 
- Thực hiện quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo đúng 

quy định của pháp luật. 
- Xây dựng và hoàn thiện được hệ thống cơ sở dữ liệu các văn bản quy phạm pháp luật tỉnh 

Lào Cai trên cổng giao tiếp điện tử của tỉnh. 
1.2. Xây dựng và hoàn thiện các nhóm chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội 

của tỉnh. 
1.3. Tiếp tục rà soát lại các thủ tục hành chính: 
- Các thủ tục hành chính đang được áp dụng trong lĩnh vực, ngành, địa phương, Trung 

ương quản lý. 
- Mẫu hoá một số loại giấy tờ trong hồ sơ giải quyết công việc thuộc thủ tục hành chính 

đảm bảo thực hiện thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh. 
- Hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế 'một cửa', đánh giá lại hiệu quả, quy 

định, thời gian thực hiện của các bộ phận 'một cửa' của các đơn vị; rút kinh nghiệm, bổ sung, 
điều chỉnh cho phù hợp. Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán 
bộ, công chức làm công tác 'một cửa' liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước và các cấp 
của tỉnh. 

1.4. Có mô hình mới về thực hiện Chương trình cải cách Hành chính ở ngành, địa phương. 
 
2. Cải cách tổ chức bộ máy Hành chính Nhà nước: 20 điểm 
2.1. Xây dựng và phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị 

quản lý Nhà nước các cấp và tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công của ngành, địa phương. 
2.2. Thực hiện đổi mới phân cấp quản lý theo hướng phân cấp mạnh cho cơ sở. 
2.3. Đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá nền hành chính, hiện đại hoá công sở 

của cơ quan Nhà nước. 
- Áp dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước; triển khai 

áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 vào hoạt động của ngành, 
địa phương.  

- Hiện đại hoá công sở, tăng cường trang thiết bị công nghệ thông tin, thực hiện kế hoạch 
xây dựng và phát triển hành chính điện tử đến năm 2010. 

 
3. Đổi mới nâng cao chất lượng cán bộ, công chức: 20 điểm 
3.1. Xác định đầy đủ, rõ ràng về nhiệm vụ, phạm vi, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức 

của từng phòng, ban chuyên môn thuộc ngành, địa phương. Hàng năm đánh giá, phân xếp loại 
đội ngũ cán bộ, công chức hành chính của ngành, địa phương. 

3.2. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đề bạt cán bộ, công chức thuộc 
thẩm quyền. 

3.3. Thực hiện tốt chính sách thu hút nhân tài của UBND tỉnh. 
3.4. Xây dựng được chế độ trách nhiệm, chế độ tuyển chọn, khen thưởng, kỷ luật đối với 

cán bộ, công chức của ngành, địa phương. 
 
4. Cải cách tài chính công: 12 điểm 
4.1. Xây dựng được định mức chi tiêu phù hợp với yêu cầu và khả năng ngân sách của tỉnh. 
4.2. Thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản 

lý hành chính trong ngành, địa phương. 
4.3. Xây dựng định mức và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh 

phí quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp (dịch vụ công). 
4.4. Tăng cường công tác kiện toàn nội bộ, kiểm tra tài chính, công khai và thực hiện quy 

chế dân chủ trong ngành, địa phương. 
 
5. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách Hành chính: 22 điểm 



- Tổ chức xây dựng Chương trình, Kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình cải 
cách Hành chính Nhà nước giai đoạn (2007 - 2010). 

- Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác Cải cách Hành chính Nhà nước. 
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và cử cán bộ đi đào tạo chuyên sâu về Cải cách Hành chính 

Nhà nước. 
- Xây dựng kế hoạch áp dụng nhân rộng mô hình Hệ thống giám sát, đánh giá việc thực 

hiện Cải cách hành chính đối với các cơ quan Hành chính Nhà nước. 
- Xây dựng cơ chế thiết lập mạng lưới thông tin phản hồi về Cải cách Hành chính trên phạm 

vi toàn tỉnh. 
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Cải cách Hành chính Nhà nước. 
- Đảm bảo kinh phí cho hoạt động thường xuyên của Ban chỉ đạo Cải cách Hành chính Nhà 

nước. 
 
Điều 5. Tiêu chuẩn Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 
1. Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Nhà nước, Bộ Nội vụ: Thực hiện theo 

quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính 
phủ và Bộ Nội vụ, Ban chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ quy định, hướng dẫn. 

 
2. Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của UBND tỉnh: 
2.1. Cờ Thi đua của UBND tỉnh: Tặng cho các đơn vị dẫn đầu các khối có tên dưới đây, có 

số điểm đạt từ 90 điểm trở lên theo tiêu chuẩn đánh giá, chấm điểm tại Điều 4 Quy định này. 
- 01 đơn vị dẫn đầu khối huyện, thành phố. 
- 01 đơn vị dẫn đầu khối các cơ quan tham mưu tổng hợp. 
- 01 đơn vị dẫn đầu khối các cơ quan quản lý kinh tế. 
- 01 đơn vị thuộc khối các cơ quan Văn hoá. 
- 01 đơn vị thuộc khối các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương. 
- 01 đơn vị thuộc khối xã vùng thấp. 
- 01 đơn vị thuộc khối xã vùng cao. 
- 01 đơn vị thuộc khối các phường, thị trấn. 
2.2. Bằng khen của UBND tỉnh: 
2.2.1. Tặng cho tập thể xếp thứ 2 khối huyện, thành phố, có số điểm đạt từ 85 điểm trở lên 

theo tiêu chuẩn đánh giá, chấm điểm tại Điều 4 Quy định này. 
2.2.2. Tặng cho các xã, phường, thị trấn tiêu biểu nhất huyện, thành phố không được tặng 

Cờ thi đua của UBND tỉnh, có số điểm đạt từ 85 điểm trở lên theo tiêu chuẩn đánh giá, chấm 
điểm tại Điều 4 Quy định này. 

2.2.3. Tặng cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác cải cách Hành chính của các sở, 
ban, ngành và các huyện, thành phố có đủ tiêu chuẩn theo Quyết định 29/2006/QĐ-UBND ngày 
10/4/2006 của UBND tỉnh. 

2.2.4. Tặng cho cán bộ trực tiếp làm công tác tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ 
chế 'một cửa' các xã, phường, thị trấn có nhiều thành tích trong công tác cải cách hành chính ở 
xã, phường, thị trấn và đã được UBND huyện, thành phố tặng 2 lần Giấy khen trở lên về cải cách 
hành chính. 

2.2.5. Tặng cho cán bộ, công chức đi đầu trong thực hiện cải cách Hành chính của các đơn 
vị đã được UBND các huyện, thành phố, các ngành cấp tỉnh tặng thưởng 2 lần Giấy khen trở lên 
trong phong trào này. 

 
3. Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của ngành, huyện, thành phố: do Sở Nội 

vụ và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn thực hiện theo Quyết định 29/2006/QĐ-UBND 
ngày 10/4/2006 của UBND tỉnh. 

 
Điều 6. Đăng ký Cờ thi đua của UBND tỉnh 
- UBND các xã, phường, thị trấn đăng ký gửi về huyện, thành phố trước ngày 15/02 hàng 

năm. 



- UBND các huyện, thành phố tổng hợp đăng ký gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo 
UBND tỉnh trước ngày 28/02 hàng năm. 

- Các sở, ban, ngành gửi đăng ký về Sở Nội vụ trước ngày 28/02 hàng năm. 
- Sở Nội vụ tổng hợp đăng ký báo cáo UBND tỉnh (qua Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh) trước 

ngày 30/3 hàng năm (năm 2007 sau 30 ngày khi Quyết định này có hiệu lực thi hành). 
 
Điều 7. Thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng 
- Tờ trình của sở, ban, ngành, huyện, thành phố. 
- Biên bản họp xét khen thưởng của sở, ban, ngành, huyện, thành phố. 
- Bản báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng có ý kiến xác nhận của 

Thủ trưởng đơn vị. 
- Hồ sơ khen thưởng gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/01 hàng năm để thẩm định, xét đề 

nghị UBND tỉnh khen thưởng theo quy định (qua Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh). 
 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
 

Điều 8. Giao cho Sở Nội vụ (Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách Hành chính) là cơ quan 
thường trực phong trào thi đua thực hiện Chương trình Cải cách Hành chính Nhà nước, chịu trách 
nhiệm chủ trì phối hợp với Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh, các thành viên Hội đồng Thi đua, 
khen thưởng tỉnh tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định thành tích của các tập thể, cá nhân do 
các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố đề nghị theo đúng đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng 
quy định tại Quyết định này, trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định khen thưởng. 

  
Điều 9. Giao cho Ban chỉ đạo Cải cách Hành chính các Sở, ban, ngành, các huyện, thành 

phố chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Chương trình Cải 
cách Hành chính và cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch thực hiện hàng năm ở ngành, 
địa phương mình. 

 
Điều 10. Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng có 

trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền về Chương trình Cải cách Hành chính Nhà nước. Phát 
hiện nêu gương phổ biến các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện 
chương trình. Nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, những cách làm mới, 
làm hay để nhân rộng cổ vũ Chương trình Cải cách Hành chính, đồng thời đấu tranh phê phán 
các hành vi, biểu hiện sai trái trong công tác hành chính. 

 
Điều 11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức nghề 

nghiệp phối hợp với Sở Nội vụ trong phong trào thi đua thực hiện Chương trình Cải cách Hành 
chính, tuyên truyền động viên các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia 
thực hiện và giám sát việc thực hiện công tác Cải cách Hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa 
phương./. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

CHỦ TỊCH 
(đã ký) 

 
Nguyễn Hữu Vạn 

 


