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KẾ HOẠCH  

Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách  

hành chính của Sở Tư pháp giai đoạn 2023 - 2030 

 

 

Căn cứ Quyết định số 3037/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Chương trình Cải cách hành chính tỉnh An Giang giai 

đoạn 2021 - 2030; 

Căn cứ Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh 

về việc Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách 

hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2023 - 2030; 

Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch phát động thi đua trong công tác cải cách 

hành chính (CCHC) giai đoạn 2023 - 2030 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- 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 toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức Ngành Tư pháp góp phần động viên tinh thần nỗ lực phấn đấu hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ được giao trong Chương trình, Kế hoạch đẩy mạnh cải cách 

hành chính hướng tới xây dựng nền hành chính tỉnh trong sạch, vững mạnh, 

thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân 

và tổ chức. 

- Kịp thời phát hiện, tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển 

hình tiên tiến, những mô hình mới, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trong 

các phong trào thi đua, từ đó nhân rộng và lan tỏa trong toàn xã hội. 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực hiện 

nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh nói chung và công tác cải cách hành 

chính của Ngành Tư pháp nói riêng. 

- Giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa và 

tầm quan trọng của cải cách hành chính trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước. 

2. Yêu cầu 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp 

trong phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, thể hiện ý thức tự giác, 

trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân; tạo thành phong trào 
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hành động cách mạng, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Phong trào thi đua phải được triển khai rộng khắp thường xuyên, phát 

huy được sức sáng tạo trong công tác cải cách hành chính, sát thực các tiêu chí, 

nội dung, biện pháp, tạo ra đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của 

đơn vị. 

- Thường xuyên tuyên truyền về vị trí, vai trò, ý nghĩa của phong trào thi 

đua. Qua đó, thu hút đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị tích cực 

tham gia hưởng ứng phong trào thi đua góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 

được giao. 

II. NỘI DUNG, TIÊU CHÍ THI ĐUA  

1. Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Chương trình cải cách 

hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch cải cách hành chính 

hàng năm của UBND tỉnh và các Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 5 năm, 

hàng năm của Sở Tư pháp. 

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Ban Giám đốc về 

công tác cải cách hành chính. Có sáng kiến giải pháp về công tác cải cách hành 

chính, cải cách thủ tục hành chính; đề xuất biện pháp, mô hình, cách làm hay 

đem lại hiệu quả tại đơn vị. 

3. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính gắn với nâng 

cao chất lượng quản trị và hành chính công, công tác thanh tra, kiểm tra, giám 

sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. 

4. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối 

với công tác cải cách hành chính, nâng cao ý thức thức trách nhiệm, vai trò chỉ 

đạo trực tiếp của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành 

chính ở phạm vi đơn vị phụ trách theo tinh thần Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 

tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của 

người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách 

thủ tục hành chính. 

Thời gian phát động thi đua: Kể từ ngày ban hành kế hoạch phát động 

thi đua này đến trước ngày 30 tháng 10 năm 2029. 

III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

1. Đối tượng 

Các phòng, đơn vị và công chức, viên chức thuộc Ngành Tư pháp. 

2. Hình thức và số lượng khen thưởng 

- Hình thức: Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Số lượng: căn cứ vào chỉ tiêu khen thưởng được Ủy ban nhân dân tỉnh 

phân bổ, Sở Tư pháp sẽ xét chọn tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu 

biểu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính để đề xuất khen thưởng. 
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3. Thời gian đề nghị xét khen thưởng 

- Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng hàng năm (2023, 2024, 2025, 2026, 

2027, 2028, 2029) các đơn vị gửi về Sở Tư pháp chậm nhất đến trước ngày 15 

tháng 10 hàng năm. 

- Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng giai đoạn 2023-2030, các đơn vị gửi về 

Sở Tư pháp chậm nhất đến trước ngày 15 tháng 10 năm 2029. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc 

- Tổ chức triển khai Kế hoạch này đến công chức, viên chức của phòng, 

đơn vị biết để thực hiện. 

- Chỉ đạo công chức, viên chức tích cực thực hiện tốt phong trào thi đua 

đẩy mạnh hiệu quả công tác cải cách hành chính của phòng, đơn vị đồng thời 

góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính Ngành Tư pháp hằng năm. 

2. Văn phòng Sở 

- Phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở kịp thời hướng dẫn việc 

đăng ký và phát động phong trào thi đua theo Kế hoạch này; thường xuyên theo 

dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế 

hoạch; rà soát, phát hiện và đề xuất khen thưởng, biểu dương kịp thời những tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua. 

- Hướng dẫn các phòng, đơn vị về hồ sơ đề nghị xét khen thưởng. 

Trên đây là Kế hoạch phát động thi đua trong công tác cải cách hành 

chính giai đoạn 2023 - 2030 của Sở Tư pháp An Giang./. 

 
Nơi nhận:               
- Sở Nội vụ; 

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị Sở; 

- Cổng Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, CCHC. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Cao Thanh Sơn 
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