
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NINH THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /KH-UBND     Ninh Thọ, ngày       tháng      năm 2022

KẾ HOẠCH

Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
trên địa bàn xã Ninh Thọ” năm 2022

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND xã Ninh 
Thọ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính xã Ninh Thọ năm 2022; Quyết định 
số 289/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của UBND xã Ninh Thọ ban hành Kế hoạch 
tuyên truyền cải cách hành chính xã Ninh Thọ năm 2022;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 17/02/2022 của Chủ tịch UBND xã 
Ninh Thọ về việc phát động phong trào “Thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội xã Ninh Thọ năm 2022 và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 
hiệu quả dịch Covid-19”;

Căn cứ Kế hoạch số 866/KH-UBND ngày 08/3/2022 của UBND thị xã 
Ninh Hòa về việc Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh công tác cải cách 
hành chính trên địa bàn thị xã Ninh Hòa” năm 2022;

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, UBND xã Ninh Thọ phát 
động phong trào thi đua “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã 
Ninh Thọ” năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá 
nhân, tập thể; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện công tác cải cách hành 
chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; phấn đấu cải thiện điểm 
số, thứ hạng Chỉ số PAR Index, SIPAS của xã Ninh Thọ góp phần thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội xã Ninh Thọ năm 2022.

b) Nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm 
vụ tạo nên sự đột phá trong công tác cải cách hành chính; hướng tới xây dựng 
nền hành chính xã Ninh Thọ trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu 
lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

c) Cổ vũ, động viên, ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính 
trên địa bàn xã Ninh Thọ năm 2022.
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2. Yêu cầu

a) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, điều hành của UBND xã trong 
việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi 
cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên toàn địa bàn xã Ninh Thọ.

b) Xây dựng cụ thể, chi tiết các tiêu chí đánh giá mức độ, hiệu quả trong 
công tác cải cách hành chính của địa phương. 

c) Công tác bình xét thi đua, khen thưởng đảm bảo chính xác, công khai, 
minh bạch, đúng đối tượng, đúng thành tích; chú trọng khen thưởng những tập 
thể, cá nhân trực tiếp thực hiện công tác cải cách hành chính, có nhiều giải pháp, 
sáng kiến, sáng tạo mang lại hiệu quả trong công tác.

II. KHẨU HIỆU THI ĐUA

“Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện đạo đức và văn hóa công vụ; 
nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp; xây dựng nền 
hành chính hiện đại, năng động, trách nhiệm và linh hoạt”

III. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Thi đua thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Chương trình 
tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ, kế hoạch theo giai đoạn, hàng năm 
của UBND tỉnh, của UBND thị xã và của xã với các nội dung: công tác chỉ đạo, 
điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ 
máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và 
phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số.

2. Thi đua hoàn thành tốt các kế hoạch, sự chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND 
thị xã và của xã về tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 
để nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người 
dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà 
nước trong thực hiện thủ tục hành chính (SIPAS) trên địa bàn xã Ninh Thọ năm 
2022, góp phần nâng cao Chỉ số PAR Index, Chỉ số SIPAS, Chỉ số hiệu quả 
quản trị hành chính công tỉnh Khánh Hòa (PAPI).

3. Thi đua trong việc đề xuất các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện 
nhiệm vụ cải cách hành chính nhằm tạo sự chuyển biến có tính đột phá, mang lại 
hiệu quả thiết thực, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất 
lượng phục vụ hành chính, cải thiện các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS trên địa 
bàn xã Ninh Thọ. 
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4. Thi đua nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng 
xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động 
không chuyên trách, người lao động trong cơ quan UBND xã Ninh Thọ; đảm 
bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt 
động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội; 
xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, 
hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân.

5. Thi đua đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính và tình hình, 
kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của xã Ninh Thọ đến tổ 
chức, cá nhân kịp thời, chính xác, hiệu quả; tuyên truyền, giới thiệu các gương 
điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong công tác cải 
cách hành chính.

IV. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC THI ĐUA

1. Đối tượng thi đua

a) Tập thể: các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã, tập thể 
UBND xã, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b) Cá nhân: cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, người 
lao động đang công tác tại UBND xã Ninh Thọ.

2. Thời gian tổ chức thi đua: kể từ ngày UBND xã ban hành kế hoạch đến 
hết năm 2022. 

V. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

1. Hình thức khen thưởng

- Giấy khen của UBND thị xã.

- Giấy� khen của Chủ tịch UBND xã Ninh Thọ.

2. Tiêu chuẩn khen thưởng: các tập thể, cá nhân gương mẫu chấp hành 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt các 
tiêu chuẩn sau:

a) Đối với tập thể: triển khai thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng trên 
90% các nhiệm vụ, mục tiêu trong kế hoạch cải cách hành chính của xã trong 
năm 2022. Kết quả đánh giá xếp hạng Chỉ số PAR Inder xếp loại Tốt. Kết quả 
Chỉ số SIPAS đạt từ 90% trở lên. Có tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 
98%. Có sáng kiến hoặc giải pháp trong công tác cải cách hành chính mang tính 
mới, tính thiết thực, hiệu quả, có thể nhân rộng triển khai áp dụng trong thực 
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tiễn quản lý, giải quyết công việc, tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính 
của xã được cấp có thẩm quyền công nhận.

b) Đối với cá nhân: có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lãnh đạo, chỉ đạo 
hoặc tham mưu thực hiện cải cách hành chính tại địa phương có Chỉ số PAR 
Inder xếp loại Tốt. Kết quả Chỉ số SIPAS đạt từ 90% trở lên. Có tỷ lệ hồ sơ giải 
quyết đúng hạn đạt trên 98%. Có sáng kiến hoặc giải pháp trong công tác cải 
cách hành chính mang tính mới, tính thiết thực, hiệu quả, có thể nhân rộng triển 
khai áp dụng trong thực tiễn quản lý, giải quyết công việc, tạo đột phá trong 
công tác cải cách hành chính của xã được cấp có thẩm quyền công nhận.

3. Số lượng khen thưởng

a) Số lượng tập thể, cá nhân đề nghị tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thị 
xã: theo hướng dẫn của UBND thị xã.

b) Số lượng tập thể, cá nhân đề nghị Giấy khen của Chủ tịch UBND xã: 
không quá 03 tập thể và 05 cá nhân.

4. Hồ sơ đề nghị các cấp khen thưởng

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị kèm theo Danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen 
thưởng.

- Biên bản bình xét khen thưởng.

- Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng. 

 (Thực hiện theo mẫu Báo cáo thành tích số 07 Phụ lục kèm theo Nghị định số 
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ)

c) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

5. Thời gian đề nghị khen thưởng: có văn bản thông báo sau.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Văn phòng – Thống kê: 

- Chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua phù hợp với 
tình hình thực tế tại địa phương. 

- Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ban ngành, đoàn thể có 
liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này. 

- Tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã, Chủ tịch UBND xã tổ 
chức sơ kết, tổng kết khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc 
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trong phong trào thi đua theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng 
theo quy định.

2. Công chức Văn hóa – xã hội (phụ trách thông tin): Tích cực đổi mới, đa 
dạng hóa phương thức để đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; tăng thời 
lượng giới thiệu, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng 
tạo trong phong trào thi đua.

3. Đề nghị Ủy ban MTTQVN xã, các đoàn thể xã căn cứ chức năng nhiệm 
vụ, chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan tăng cường công tác 
tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực 
hưởng ứng, quyết tâm tổ chức triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua; đẩy 
mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã, phấn đấu hoàn thành thắng 
lợi các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2021 - 2025.

Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào “Đẩy mạnh công tác cải cách 
hành chính trên địa bàn xã Ninh Thọ” năm 2022./. 

Nơi nhận: (VBĐT)                                                            
- UBND thị xã;
- Hội đồng TĐKT thị xã (phòng Nội vụ);
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND xã;
- Các ban ngành, đoàn thể;
- Trưởng 08 thôn;
- Trang thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT, C.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

  Võ Khánh Đăng
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