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Số:       /KH-CTK Ninh Thuận, ngày      tháng 01 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua Cải cách hành chính năm 2022 
 

 

 Thực hiện Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Ninh 

Thuận năm 2022; Kế hoạch số 781/KH-CTK ngày 30/11/2021 của Cục Thống kê 

về công tác cải cách hành chính năm 2022.  

 Cục Thống kê tỉnh phát động phong trào và đăng ký thi đua thực hiện công 

tác cải cách hành chính đến toàn thể công chức và người lao động của đơn vị cụ thể 

như sau:  

 1. MỤC TIÊU, YÊU CẦU  

 - Nâng cao ý thức trách nhiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, 

cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan, góp phần nâng 

cao hiệu quả công việc toàn đơn vị;  

 - Tạo ra nhiều điển hình tiên tiến, những sáng kiến có giá trị qua đó nâng cao 

năng suất, hiệu quả công tác, hiệu lực quản lý nhà nước;  

 - Phong trào thi đua được triển khai quyết liệt, đồng bộ, liên tục theo các 

chương trình mục tiêu cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cơ quan, góp phần 

tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

 2. NỘI DUNG THI ĐUA  

 - Tập trung chỉ đạo về thực hiện Kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 đúng 

thời gian quy định; Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, nâng cao chất lượng 

và tính khả thi các quy trình. Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp trong giải 

quyết công việc có liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị; 

 - Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng xây 

dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là tính khả thi và hiệu lực 

của văn bản; thực hiện việc đánh giá định kỳ hằng năm về hiệu quả thực hiện các 

văn bản quy phạm pháp luật;  

 - Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả, phương thức làm việc. Thường xuyên 

kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc của cơ quan. Xây dựng, rà soát, sửa đổi, 

bổ sung các quy trình giải quyết công việc theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015;  

 - Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực công chức, đáp ứng yêu 

cầu hội nhập;  

 - Đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức 

công vụ theo tư tưởng, phong cách, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương trong các hoạt động công vụ, đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, 
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chống lãng phí và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, xây dựng các tấm gương 

điển hình người tốt, việc tốt trong công chức và người lao động của cơ quan.  

 3. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG  

 3.1. Đợt thi đua 

  Từ ngày 10/01/2022 đến 31/12/2022 với mục tiêu “Phấn đấu hoàn thành các 

nhiệm vụ kế hoạch về cải cách hành chính năm 2022; cơ quan đạt loại tốt về công 

tác cải cách hành chính năm 2022. 

 3.2. Đăng ký hình thức khen thưởng 

 - Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 01 Tập thể và 01 cá nhân 

tại các đơn vị thuộc Cục Thống kê.  

 - Giấy khen của Cục trưởng: 01 Tập thể và 01 cá nhân tại các đơn vị thuộc 

Cục Thống kê. 

 4. GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 - Tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức về các quan điểm, chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính, làm tốt công tác 

tuyên truyền, quán triệt đến tất cả các công chức và người lao động về các chương 

trình, kế hoạch, nội dung công tác cải cách hành chính; tạo điều kiện để công chức 

và người lao động tham gia xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện nhiệm 

vụ cải cách hành chính. Thực hiện việc phối hợp với các đoàn thể trong công tác 

tuyên truyền về cải cách hành chính.  

 - Bố trí công chức phụ trách cải cách hành chính, tăng cường đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ công chức làm công tác cải cách hành chính. 

Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch 

cải cách hành chính hằng năm của cơ quan. Phát huy trách nhiệm và tính chủ động, 

sáng tạo trong công tác cải cách hành chính đối với người đứng đầu cơ quan, đơn 

vị trực thuộc.  

 - Căn cứ vào kết quả tham gia thực hiện phong trào thi đua cải cách hành 

chính: Các phòng, các Chi cục Thống kê tổ chức xét đề xuất khen thưởng cho các 

tập thể và cá nhân của đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực 

hiện cải cách hành chính gửi về phòng Tổ chức - Hành chính để tổng hợp chung 

vào việc bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm.  

 Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh phát động phong trào thi đua và yêu cầu toàn 

thể công chức, người lao động phấn đấu lập thành tích xuất sắc trong phong trào 

thi đua thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2022./.  

   
Nơi nhận:                                                                    
- Sở Nội vụ tỉnh; 

- Lãnh đạo CTK; 

- Các đơn vị thuộc Cục; 

- Lưu: VT. 

                             

                                                                                                

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hương 
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