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KẾ HOẠCH
Phát động thi đua “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính”
và tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính
giai đoạn 2021-2025
Căn cứ Thông báo Kết luận số 616/TB-BDT ngày 08/9/2021 của đồng chí
Đặng Tấn Giản - Phó Trưởng ban, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng đánh giá
CCHC Ban Dân tộc tại cuộc họp đánh giá, phân tích chỉ số CCHC năm 2020; Kế
hoạch số 735/KH-SNV ngày 17/8/2021 của Sở Nội vụ về tổ chức cuộc thi tìm hiểu
CCHC năm 2021.
Ban Dân tộc tỉnh xây dựng Kế hoạch Phát động thi đua “Mô hình, sáng kiến
cải cách hành chính” và tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính
giai đoạn 2021-2025 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Tìm kiếm mô hình, giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính (CCHC) tại cơ
quan. Qua đó góp phần cải thiện, nâng cao xếp hạng chỉ số CCHC cơ quan Ban
Dân tộc giai đoạn 2021-2025 và nâng hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà
nước về lĩnh vực công tác dân tộc và phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.
- Động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, người lao động (CB,CC,
NLĐ) cơ quan chủ động nghiên cứu, tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước về thực hiện CCHC. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức,
đổi mới tư duy và hành động trách nhiệm, sáng tạo, chung sức, đồng lòng trong
xây dựng nền hành chính “dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả, kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân”.
2. Yêu cầu:
- 100% CB,CC, NLĐ cơ quan tham gia cuộc thi “tìm hiểu CCHC ” trên địa
bàn tỉnh do Sở Nội vụ tổ chức.
- Các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện CCHC được công nhận tại cơ
quan phải mang lại lợi ích thiết thực, hiệu quả và được cơ quan thường trực chấm
điểm CCHC tỉnh (Sở Nội vụ) thẩm định, ghi nhận trong xếp loại chỉ số CCHC
hàng năm.
II. Nội dung thi đua:
1. Thi đua tìm hiểu CCHC:
1.1. Nghiên cứu, tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước và các văn bản chỉ đạo điều hành của Trung ương, tỉnh và cơ quan về
thực hiện CCHC.
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- Tham mưu thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ liên quan đến công
tác CCHC được phân giao trong năm và cả giai đoạn 2021-2025.
1.2. Tham gia thực hiện phần thi trực tuyến về tìm hiểu kiến thức CCHC do
Sở Nội vụ tổ chức trong năm 2021 và các năm tiếp theo (nếu có).
2. Thi đua Mô hình, sáng kiến CCHC
2.1. Nghiên cứu, tìm kiếm mô hình, giải pháp, sáng kiến (nhiệm vụ, giải
pháp) trong thực hiện CCHC cơ quan trên 7 lĩnh vực chính: chỉ đạo, điều hành
CCHC; cải cách thể thế; cải cách thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy; cải cách
công vụ; cải cách hành chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử,
chính quyền số...nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý nhà
nước lĩnh vực dân tộc và phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi (lãnh chỉ
đạo, quản lý điều hành hay triển khai công việc,nhiệm vụ được giao, tiết kiệm thời
gian, chi phí hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ hành chính).... Qua đó góp
phần mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được
giao của cơ quan.
2.2. Tham gia thực hiện phần thi tự luận về tìm kiếm sáng kiến cải CCHC do
Sở Nội vụ tổ chức trong năm 2021 và các năm tiếp theo (nếu có). Lưu ý tập trung
vào các chủ đề chính sau:
+ Mô hình, sáng kiến giúp cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, hỗ
trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp tại tỉnh; cải thiện các Chỉ số đánh giá đối với tỉnh:
Chỉ số CCHC cấp tỉnh (PAR INDEX); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI);
Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số hài lòng của
người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).
+ Giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế
một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải
cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền
điện tử.
+ Sáng kiến, giải pháp thu thập hiệu quả ý kiến người dân, doanh nghiệp vào
quá trình thực thi chính sách và CCHC.
+ Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.
+ Những giải pháp, mô hình, sáng kiến góp phần đảm bảo hoạt động thông
suốt, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước trong bối cảnh bị tác động của
dịch COVID-19.
III. Đối tượng, tiêu chuẩn thi đua và hình thức khen thưởng:
1. Đối tượng:
- Tập thể: Các phòng thuộc cơ quan.
- Cá nhân: CB,CC, NLĐ cơ quan.
2. Tiêu chuẩn thi đua:
2.1. Tập thể:
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- Định kỳ hàng năm: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao liên quan
đến công tác CCHC và có mô hình, giải pháp, sáng kiến CCHC được Sở Nội vụ
công nhận tại các cuộc thi tìm hiểu CCHC.
- Định kỳ 05 năm: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ liên quan đến công tác
CCHC được phân giao trong giai đoạn 2021-2025 và có nhiều giải pháp, sáng kiến
liên quan đến công tác CCHC cơ quan được công nhận tại cơ sở trong giai đoạn
2021-2025.
2.2. Cá nhân:
- Định kỳ hằng năm: đạt một trong 02 tiêu chuẩn sau:
+ Đạt thành tích trong cuộc thi trực tuyến tìm hiểu CCHC; cuộc thi viết tìm
kiếm sáng kiến CCHC do Sở Nội vụ tổ chức.
+ Có sáng kiến CCHC hành chính được công nhận tại cơ quan và được Sở
Nội nội thẩm định đưa vào nội dung chấm điểm sáng kiến, giải pháp mới trong
thực hiện nhiệm vụ CCHC thuộc tiêu chí theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả
CCHC đối với các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh.
- Định kỳ 05 năm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ CCHC được phân giao
trong giai đoạn 2021-2025 và có nhiều giải pháp, sáng kiến liên quan đến công tác
CCHC được công nhận tại cơ quan trong giai đoạn 2021-2025.
3. Hình thức khen thưởng:
- Giấy khen của Trưởng Ban về thành tích thi đua chuyên đề.
- Đề nghị cấp trên khen thưởng (theo văn bản hướng dẫn, quy định phân bổ
- nếu có)
IV. Hồ sơ khen thưởng và thời gian sơ, tồng kết thi đua:
1. Hồ sơ khen thưởng:
- Biên bản họp xét khen thưởng, danh sách đề nghị khen thưởng của Phòng.
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.
- Quyết định công nhận mô hình, giải pháp, sáng kiến CCHC của cấp có
thẩm quyền (nếu có)
(theo mẫu đính kèm)
2. Sơ, tổng kết phong trào thi đua:
2.1 Sơ kết hằng năm:
Cá nhân đạt tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định tại điểm 2.2, mục III của
Kế hoạch này; thực hiện lập hồ sơ đề nghị xét, khen thưởng gửi về thư ký Hội
đồng TĐKT tổng hợp tham mưu Hội đồng xét, đề nghị Thủ trưởng cơ quan khen
thưởng. (Lồng ghép biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị phân tích, đánh giá chỉ
số CCHC cơ quan hàng năm)
2.2 Tổng kết 05 năm:
Tập thể, các nhân đạt tiêu chuẩn khen thưởng tại điểm 2.1 và 2.2, mục III
của Kế hoạch này; thực hiện lập hồ sơ đề nghị xét, khen thưởng gửi về thư ký Hội
đồng TĐKT tổng hợp tham mưu Hội đồng xét, đề nghị Thủ trưởng cơ quan khen
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thưởng. (Lồng ghép biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị Tổng kết, đánh giá
CCHC cơ quan giai đoạn 2021-2025)
V. Tổ chức thực hiện:
1. Các phòng thuộc Ban:
- Tổ chức phổ biến, quán triệt cho toàn thể CB,CC, NLĐ thuộc phòng biết,
tích cực tham gia phong trào thi đua theo nội dung đề ra.
- Hằng năm, chủ động cụ thể hóa nội dung thi đua nêu trên gắn với việc xây
dựng kế hoạch công tác của phòng trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Thực hiện
việc đăng ký thi đua cho tập thể, cá nhân gửi về Thường trực Hội đồng thi đua Ban
Dân tộc theo dõi, tổng hợp.(lồng ghép trong bản đăng ký thi đua thường xuyên
hằng năm do cơ quan phát động)
- Tổ chức họp xét và đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu
trong thực hiện phong trào thi đua và gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua Khen
thưởng cơ quan (Văn phòng Ban) tổng hợp.
2. Văn phòng Ban:
- Sao gửi các văn bản trọng tâm của Trung ương, tỉnh và cơ quan về thực
hiện CCHC đến các phòng và CB,CC, NLĐ cơ quan biết, nghiên cứu, tìm hiểu.
- Theo dõi, thông tin về thể lệ và thời gian tổ chức Cuộc thi trực truyến tìm
hiểu CCHC do Sở Nội vụ tổ chức để CB,CC, NLĐ cơ quan biết, tham gia thực
hiện.
- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này.
- Tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng trình Hội đồng Thi đua Khen
thưởng cơ quan xem xét, quyết định.
3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan:
- Xem xét, cho ý kiến đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất
sắc trong thực hiện phong trào thi đua và đề nghị Thủ trưởng cơ quan khen thưởng.
Trên đây là Kế hoạch Kế hoạch Phát động thi đua “Mô hình, sáng kiến cải
cách hành chính” và tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính giai
đoạn 2021-2025 tại cơ quan Ban Dân tộc tỉnh.
Yêu cầu các phòng, công chức, người lao động cơ quan nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
TRƯỞNG BAN
- Sở Nội vụ (Phòng Thi đua - Khen thưởng);
- Lãnh đạo ban, Chi ủy;
- Các phòng thuộc Ban;
- Công đoàn, Chi Đoàn (P/ hợp);
- CC, NLĐ cơ quan (Q-Office);
- Lưu: VT, VP.

#ChuKyLanhDao
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BAN DÂN TỘC QUẢNG NAM
PHÒNG:........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua“Mô hình,
sáng kiến cải cách hành chính” và tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải
cách hành chính giai đoạn 2021-2025
Kính gửi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ban Dân tộc.

Số TT

Tập thể/ cá nhân

I

Tập thể

...

.................

II

Cá nhân

Ghi chú
Đề nghị các phòng
thuộc Ban nghiên cứu,
xem xét, giới thiệu tập
thể, cá nhân thực hiện
đảm bảo các nội dung
thi đua đề ra tại Kế
hoạch số
…. /KHBDT ngày ….. của
Ban Dân tộc đề nghị
khen thưởng Giấy khen
của Trưởng ban.

....

Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;

(Ký, ghi rõ họ tên)
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(Mẫu Báo cáo thành tích ban hành kèm theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP)
Mẫu số 07
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng.....năm……..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG……………1
Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
I. THÔNG TIN CHUNG
- Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; cơ
cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, nhiệm vụ được
giao.
- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi
thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác...
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng suất,
chất lượng, hiệu quả... đã được đăng ký trong đợt phát động thi đua hoặc chuyên
đề thi đua; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả
kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi
đua...2.

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH
KHEN THƯỞNG3
(Ký, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ4
(Ký, đóng dấu)
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_______________
Ghi hình thức đề nghị khen thưởng. Chỉ áp dụng các hình thức khen thưởng thuộc
thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương; trường hợp xuất sắc, tiêu biểu mới đề nghị
Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ, trường hợp đặc biệt xuất sắc trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ
tịch nước tặng Huân chương.
1

Nếu là tập thể hoặc thủ trưởng đơn vị sản xuất, kinh doanh phải nêu việc thực
hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao
động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền).
2

3

Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.
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Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.
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