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KE HOSCH
T chfrc phong trào thi dna "Bay mnh cãi each hành chinh"
trén dja bàn qnn Hoàng Mai giai dotn 2021-2025
Can cü IC hoch s 05/KH-HDTDKT ngày 20/4/2021 cüa HOi dng Thi
dua, khen thuông thành ph6 Ha Ni v vic t chüc phong trâo thi dna "DAy
manh cM each hành chinh" trén dja bàn thành ph Ha Ni giai doan 202 1-2025,
Hi dng Thi dua, khen thrâng qun Hoàng Mai xay drng k hoch thvc hien
nhu sau:
I. MUC DICH, flU CAU
I. Myc dIch
- Nhm nâng cao nhân the, trách nhiêm lânh dao, chi 4o cüa cAp üy, các
tá chüc, cá nhân và ngu&i dung dAu don vj trong thçc hin cac nhim vi cM
cách hãnh chInh (Cd-IC) tha Qun và cong tác CCHC tai tüng cci quan, dun vj,
dja phisong.
- Khuyn khIch, dông vien cac can bO, cOng chüc, viên chüc, ngu&i lao
dng có nhfrng hoat dng, mô hInh CCHC cv thá, thit thvc nh&m xây dijng nn
hãnh chinh trong sach, vUng manh, thông suM, hien dai, hiu lye, hiu qua.
- Kjp thai bMu duong, khen thithng các tp th& cá nhân có thãnh tIch xuât
sac, tiêu biu trong cOng tác CCHC.
2. flu cãu
- Tang exäng sy Iãnh dao, chi dao cüa cAp üy Dãng, chInh quyn các cAp
trong phong trào thi dua dÀy manh CCHC; Chü tr9ng vic ki&m tra, dánh giá, so
k&, thng kEt phong trào thi dna nh&m phát huy kM qua tat nhAt, gop phAn xây
dyng nan hành chInh chuyën nghip, dáp 1mg yêu cAu phvc vy nhân dan, xä hOi.
- Vic thyc hin phong trào thi dua phài trà thành nhiem vçi trçng tam trong các
phong trào thi dua tren dia bàn Q4n; th chüc thçrc hin thithng xuyên, lien tvc; hInh
thIrc thi dua phong phó, phát huy sy sang tao trong cOng tác CCHC phü hqp vOi diu
ki'n thuc t cüa dia phuong, cci quan, don vj và sat vói các mvc tiCu, chi tiêu, nhim
yv ti Chucing trInh s 03-CTr/QU ngày 27/4/2021 cüa Qun üy ye day math cài
each hành chIth, 1mg ding cOng ngh thông tin, tang cuàng k cuong, kS' lu@, xây
dmg dQi ngü can bo, cOng chüc, vien chfrc, tüng buoy chuyên nghip, hin dai dáp
1mg mô hIth chInh quyan dO thj q4n Hoàng Mai, giai doan 2020-2025.
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II. DOL TU'ONG, NQI DUNG, GIAI PHAP nrlyC HIN PHONG
TRAO THI DUA
1. D& tu'qng thi dua
- Tap tizt Cáe phông, ban, ngành, Mt trn Th qute vã các the tè chüc
doàn thà thuic Qun; cac phu&ng; dan vi sv nghip, doanh nghip, t chfrc hOi
(sau thy gçi tAt là ccx quan, don vi).
- Ca nhân: Can bô, cong churc, viên chtrc, nguôi lao dng thuc các ccx
quan dun vi nêu trén.
2. Ni dung, giãi pháp thi dua
- Thi dua thvc hin các chi tiêu, nhim vi v cai each th ch, cài each
TTHC, cài each t chrc bQ may, cai cách ch dØ cong vp, cãi each tài chinh
công, xay dvng chInh quyn diên tCr, chInh quyn s6 theo K hoach CCHC hang
näm cüa Qun, eüa ccx quan, dun vj, dja phutrng; Chuting trInh cong tác cüa
Qun v ni dung dy math CCHC, cüa ccx quan, don vi, dja phucxng, tr9ng tam
trên các ni dung:
+ Rà soát, h thng hóa the van bàn quy ph?rn pháp lut eUa Quan dam bào
tInh hçxp pháp, dng b5 và phü hcxp vói th?c tiên.
+ Nâng cao chAt hxqng cung cAp djch vv hành chInh và cht lugng djch vij
cOng; trin khai có hiu qua ccx ch mOt cüa, ccx ch mt cüa lien thông; thvc
hien rà soát, dun giàn hóa, cong khai, mirth bach các thu We hành chInh, trong
tam là các 11th we lien quan trc tip dn d&i sng, san xuAt, kinh doanh eUa
nguäi dan và doanh nghip.
+ Cãi each M chüe bei may, trin khai có hiu qua eác chuung trinh, k
hoach eüa Thành pM, cüa Quãn v râ soát, sAp xEp, kin toàn các ccx quan chuyên
môn, dan vj sir nghip cong 1p thuQc Qun; nghién cfru, thI dim mOt s mO hInh
m&i v thu g9n th chirc bo may gAn vOi thvc hin chInh sách tinh giàn biên cM;
dAy manh thvc hin ccx ch tr chü, ti,r chju trách thim trong các dun vj sv nghip
cOng lap, xa hOi hóa djch vi công; nâng cao chAt hiqng dào tao, Mi duO'ng dOi
ngfl can bQ, cOng chüc, vién chüc, hoàn thin cOng tác dánh giá, khen thu&ng can
bô, cOng chüc, viên chüc.
+ Thizc hien nghiCm k5' luât, k' cuang hành chInh, tang cuäng kim tra
cOng vv, chü trçng ki'm tra dQt UAt, tái kim tra vic khAc phvc tn tai, han cM
duqc chi ra tr dcxt kim tra truàc do.
- Thi dua trong viec d xuAt the giài pháp, sang kin, mO hInh trong thirc
hien thim vv CCHC tao sr chuyn bin cO tInh dOt phá, mang lai hiu qua thi&
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thvc, nâng cao sr hâi lông cüa th cbüc và cá nhân di vâi sir phpc vi cüa ccx
quan hành chInh nhà rnróc.
- Thi dua xây drng và phát trin ChInh quy&n diCn tfr, ChInh quyn s;
nãng cao hieu qua (mg dçing CNn, trin khai s hóa kM qua giãi quyM flHC;
dy nhanh tin dQ trin khai các h thing thông tin, ccx sà dU lieu ct lôi va
chuyên ngành lam nk tang cho viec triMi khai các djch vi cong trvc tuyn mfrc
d 3, 4 dung chung cüa Qun; tuyên truyn, htr&ng dn ngtthi dan, doanh nghip
sfr dung djch vv cong trvc tuyn, djch vv buu chInh cOng Ich trong giài quyêt
YI'HC.
III. KITEN THU'ONG
Vic khen thtthng duqc thvc hien h&ng Mm và tng 1cM 05 Mm phong trão
thi dua. Các phông, ban, ngành, MITQ và cac doân thã thuOc Qun, các phu&ng
biu dutxng, khen thithng kjp thôi theo th&m quyn và d& nghj các cAp khen
thithng.
Trén ccx sâ d& nghj cüa phông NOi vi và các ccx quan, dun vj thuôc Quân,
UBND Qun khen thixâng và xét, dà nghj Thành ph khen thu&ng cho các $p
thà, cá nhân có thành tIch xuAt s&c tiêu biu trong thirc hien nhiem vi CCHC
ducyc giao và các tp th& cá than có dóng gop tIch crc trong phong trào thi dna
"DAy m?nh cài each barth chInh" trén dja bàn qun HoAng Mai giai don 2021-2025.
1. Tiêu chuân xét khen thu&ng:
1.1. Diii vôi tp i/iA
- Gurcng mu thvc hien tM chü truung cüa Dàng, chIth sách, pháp lust cüa
Nhà nuâc, nôi bQ doàn kát; có mO hIth hoc giâi pháp trong cOng tác CCHC
mang tInh mOi, duvc trin khai ap di?ng trong thvc tiên quân l, giâi quyêt cOng
viec, tao dt phá trong cong tác CCHC cüa Qun, cüa ccx quan, dun vj, dja
phizung duuc HOi dng Sang kin cüa Qun hoc Thành pM cOng nhn.
- Ngoài tiêu chuAn trên, dSi vOi cac phông, ban, ngành thuQc Qun; IJBND
các phu&ng dat mQt trong cac tiéu chuAn sau:
+ Là tp the dwc UBND Qun cong bá xp hang Chi s CCHC trong
nhOm dn dAu t&ng KMi (Khi phông, ban, don vj, khi phu&ng) trong nAm và
có chi s hài lông (SIPAS) dat tü 90% tr& len.
+ Di vOi các phông chuyOn mOn cO tiêu chI và tiCu chI thành phAn trong
tiêu chI chAm dim chi s6 cài each hành chInh hang nàm) phãi tang dim hoc
gift nguyen dim (di voi nQi dung dã dat dim thi da) cüa nàm trtthc lin k.
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1.2. Diii vói S n/ian:
- Chp hành t6t chü truong, chInh sách eüa Dáng, pháp lut cüa Nhá nuOc;
hoàn thành tat nhim vi cong tác nãm trà len d6n th&i dim bInh xét.
- Guong mu thvc hiên k5' lu@, k' cuong hành chInh cüa co quan, don vi.
- Thuc hiên xuat sac cáo nhim vv CCHC ducxc giao (uu tiên can b, cong
chüc, vien chüc true ti6p th?e hin nhim vv). Chi dao, tham mini, tri6n khai
thve hin t6t cáo nhim vv duçxc giao trong K6 hoach CCHC hang nàm cüa
Quân, cüa co quan, don vi, dja phuong hoc Chuong trInh cOng tác cüa Qun üy
v dÀy manh CCHC, cüa co quan, don vj, dia phuong.
- Co sang ki6n hoac giài pháp trong cong tác CCHC mang tInh mói, th?c
tê, cO th nhân rng tri&n khai ap dçing trong thçrc tin quàn li', giâi quyt cong
vic, tao dQt phá trong cOng tao CCHC cüa Qun, Co quan, don vi, dja phuong,
ducic HQi d6ng sang kik cüa Qun h$e Thânh ph6 cOng nhn.
- D6i vOi cáo cá than thuOc cáo phông, ban, ngành, UBND cac phuông có CM
s6 CHC trong nám dat tü 90 d16m tr& len vá CM s6 Hài lông (SIPAS) dat tir 90%
trâ len.
2. Hinh thfrc khcn thir&ng, s6 Itrqng khen thtr&ng
2.1. Khen thu'öng h16g nám:
a. UBNI) Qun khen thu&ng:
- Däi vOi phông, ban, don vj thuc Quân: then thu&ng t& da 06 tp th& 06 cá nhân.
- Dái vUi eae phuäng: khen thuâng t6j da 10 tp thá, 10 cá nhan.
b. iiM nghj Thánh phá then thrOng:
- Ca thi dua Thành ph6:
HOi d6ng Thi dna, then thubng Qun lva chpn 01 tp th& 01 cá than tiêu
biu nhÀt dE nghj UBND Thành ph6 tang ca thi dna, bang khen.
2.2. Khen thw&ng tJng kit Phong trào thi dua:
a. UBND Quan then thu&ng:
- EMi voi phOng, ban, don vj thuc Qun: khen thuOng t6i da lOtp th, 10 cá than.
- Dè'i vdi cáo phu&ng: then thu&ng tôi da 10 tp th, 10 eá nhân.
b. 1)6 nghj Thành phá then throng:
HQi d6ng Thi dua, then thuOng Quân iva chçn 01-02 tp th6, 01-02 cá
nhân tiêu bi6u nhÀt c16 nghj UBNID Thành ph6 tang C& Thi dua xuÀt S&o hoc
B&ng khen.
3. Quy trInh, thu tyc, ho so' khcn thu'O'ng
3.1. Qay Inmn/i, thã (ye

5
- Các don vi thuôc Quân t chüc, dánh giá, iga chçn eác tp th&, cá nhân
tiêu biu xuAt sAc d nghj Qun khen thu&ng (qua phông NOi vv).
- Sau khi UBND Qun cong b6 kãt qua CM 5 CO-IC hng nàm, phàng Ni
vi chü trI, phi hcxp vói cac cci quan có lien quan rà soát, xét chçn, dé xuât các $p
th, cá than tiêu bi&i d d nghj UBND Thãnh phô và Qun khen thuông.
- Phông NOi vi tng hop, hoàn thin ha khen thirâng, báo cáo UBND
Qun trutc khi trInh các cAp khen thuó'ng.
3.2. HJ sc d nghj khen thzthng (01 be), gm:
- Ta trInh dà nghj khen thithng cUa don vj;
- Biên bàn hop Hi clang Thi dua - Khen thixông;
- Báo cáo thành tIch ca tap tha, cá nhân theo Mu s6 07 ban hàth kern
theoNghj djnh 5a 91/2017/ND-CP ngày 31/7/2017 cüa ChInh phü quy djnh chi
ti& thi hành mt s6 diu cüa Lu3t Thi dua, khen thu&ng.
Ha so gun v phông Nçi vi chm nhAt trutc 15 ngày k tü ngày UBND
Thành pha, UBND Qun cOng b6 kk qua Chi s CCHC.
IV. TIEN DQ THçC lIEN
Phong trào thi dua "DAy math cài each hãnh chInh" duçic trin khai thvc
hiêntünàm 2021 dnhEtnàm2025:
1. Nàm 2021: Ban hành ká hoach tri&n khai thvc hin Phong trào thi dua,
dánh giá kgt qua thvc hin phong trào thi dua nàm 2021.
2. Tir nãm 2022 dn nãm 2024: Tin hành dánh giá kát qua thvc hin '
Phong trào thi dua hAng näm.
3. Mm 2025: Tang kát Phong trào thi dua nhân djp k' nim 80 nAm
thàth 1p nuâc CØng hàa xa hOi chü nghia Viet Nam (Quc khánh 02/9/2025).
V. TO CHU'C THC HIN
1. Trtrâng các phOng, ban, ngành, doàn th& dun vj thuOc Qun, Chü tjch
UBND các phithng có trách nhim t chüc thvc hien icE hoach nay. Xây drng K
hoach thvc hin, báo cáo UBND Quan (qua phông N*i vii) tru&c ngây 10/6/2021;
djnh k5i hAng nàrn báo cáo tinh hith t chuxc thijc hin phong trào thi dua vã phông
Ni vçi d tng hcxp báo cáo UBND Quan vã Thành ph&
2. Giao phông NOi vv, cci quan thuäng trrc v CCHC cüa Quan có trách
nhiêm theo däi, hu'ó'ng dan, dOn d6c, kim tra các cci quan, dun vj, dja phucing tá
chüc phong trào thi dua dt hiu qua. HAng näm can ccx chi tiéu, nhim vi,i
hoach CCHC huàng dk khen thutng cho the 13p thã, cá nhan có thành tIch xuAt
sAc trong phong trào thi dua.
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3. Giao phèng Van hóa và Thông tin tang cuô'ng cong the tuyên truyn,
dua thông tin và nêu guong din hinh tiên tin trong phong trào thi dua My
rnanh cài each hânh chInE giai doan 2021-2025.
4. Giao phông Kinh t hAng nAm trin khai, htthng dk các don vj dàng k'
sang kMn, mO hInh, giài pháp trong cong tao CCHC; tham mtru HOi d'ng sang
kin Quân hop, xét, cong nhn sang ki&n, mô hInh, giái pháp trong cong tác
CCHC.
5. Dé nghj Uy ban Mt trn t qu6c Qun, cáo doàn th chInh tn - xà hOi
cüa Qun xây dvng K hoach th chüc tuyén tnuyn, 4n dQng doán vién, hOi
viên thvc hien tht phong trào thi dua "D.y manh cài each hành chinh" trên dja
bàn thànhph6 qun Hoàng Mai giai don 2021-2025.
6. Cáo cci quan, don vj, cáo phi.thng thuQc Qun 1y kát qua tnin khai th
chüc th?c hién phong trão thi dua lam can eli dánh giá vâ birth xét khen thu&ng
hAng näm cho các cá nhân trijc thuc.
Trén day là K hoach t churc phong trào thi dua "Day manh cài each
hanh chInh" trén dia bàn qun Hoàng Mai giai doan 2021-2025. HQi dng Thi
dua - Khen thuâng Qun yêu cAu cáo phông, ban, don vi, cáo phu&ng tã chfrc
thrc hin. Trong qua trInh trik khai thvc hin, nu có khó khàn, vudng mac, kjp
thôi phán ánh v phông NQi vp d& tng hcxp, báo cáo HØi dng Thi dna - Khen
thu&ng Qun xern xét, di'u chinh, b sung phü hcip. ji.,
TM. HO. -

Nol nhmn:
- Ban TDKT Thanh ph6;
-flQuân u';

(d

- YE HDND Quãn;
- Lanh dao UBND Quan;

B/cáo)

HI DUA KIIEN THIJ'O'NG
UTICH

- Cac phutng,

phông, ban,
(d&
nganh, doân fli thuØc Quti; TI hen
- Cng TTDT Q4n;
- UBND các phutng;
- Luu VT.

CHU TJCII UY BAN NHAN DAN
Nguyh Minh Tam

