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KẾ HOẠCH 

Phát động thi đua chuyên đề thực hiện nhiệm vụ 

cải cách hành chính năm 2020 

 

Căn cứ Kế hoạch số 349/KH-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh về 

việc phát động thi đua chuyên đề thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và 

kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020.  

 Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng Kế hoạch phát động thi 

đua chuyên đề thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trong cơ quan 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, CHỦ ĐỀ THI ĐUA 

1. Mục đích 

- Phát huy vai trò của từng tập thể, cá nhân trong việc tổ chức, triển khai, 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành 

chính năm 2020 theo Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của 

UBND tỉnh Tây Ninh, góp phần thực hiện đạt các mục tiêu trong Chương trình 

tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2016 -2020 trên địa 

bàn tỉnh. 

- Tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong toàn thể công chức, viên chức Sở 

KH&CN góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ CCHC năm 2020. 

2. Yêu cầu 

- Phong trào thi đua chuyên đề thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2020 được 

phát động, triển khai đến toàn thể công chức, viên chức Sở KH&CN. 

- Khen thưởng phải trên cơ sở kết quả, thành tích thi đua, bảo đảm khen 

thưởng chính xác, công khai, công bằng và kịp thời, tạo động lực để tập thể và 

cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ CCHC năm 2020. 

3. Chủ đề 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện đạo đức và văn hóa công vụ, 

nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, xây dựng nền hành 

chính hiện đại. 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG THI ĐUA 

1. Nội dung 

- Thi đua thực hiện thắng lợi Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 

02/12/2019  của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính 
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và kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020 

và Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh ban hành 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Tây Ninh lần thứ X về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. 

- Thi đua nhằm nâng cao trách nhiệm trong triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ CCHC và kiểm soát thủ tục hành chính của lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc 

Sở KH&CN. 

- Thi đua đề xuất các giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong thực 

hiện cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng 

của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. 

2. Đối tượng 

- Tập thể: Phòng, đơn vị thuộc Sở KH&CN. 

- Cá nhân: Công chức, Viên chức thuộc các tập thể nêu trên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao 

triển khai thực hiện kế hoạch. 

- Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi và giám sát việc thực hiện kế 

hoạch, đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công 

tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020. 

Trên đây là Kế hoạch phát động thi đua chuyên đề thực hiện nhiệm vụ cải 

cách hành chính năm 2020 của Sở KH&CN./. 

 

Nơi nhận: 
- Các phòng, đơn vị; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 
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