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KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng trào
xây dựng nông thôn mới của Sở Ngoại vụ Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2020
Thực hiện Kế hoạch 146/KH-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải
cách thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020 và Công văn
2299/UBND-NC, ngày 05/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động
phong trào xây dựng nông thôn mới và cải cách hành chính. Sở Ngoại vụ ban
hành Kế hoạch triển khai thực hiện, nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tạo khí thế sôi nổi, cổ cũ động viên các tập thế, cá nhân nỗ lực phấn
đấu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính.
- Nhằm mục đích khơi dậy sức sáng tạo của cán bộ, công chức trong cải
cách thủ tục hành chính góp phần chung xây dựng chính quyền hiện đại, thân thiện.
- Gắn việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính với thực hiện cơ chế một
cửa, một cửa liên thông.
2. Yêu cầu
- Xác định phong trào thi đua là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của
cơ quan; chủ động khơi dậy sức sáng tạo, lòng nhiệt huyết của cán bộ công chức
để tạo ra nhiều gương điển hình tiên tiến, những sáng kiến có giá trị.
- Nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong tiếp
nhận, giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, công dân.
- Bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của
Sở, tránh hình thức, lãng phí.
- Phong trào được triển khai mạnh mẽ và liên tục đến từng cán bộ, công
chức trong Sở.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC
1. Đối tượng thi đua
- Phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020 được triển
khai trong toàn thể cán bộ, công chức của Sở.

2. Nội dung
a. Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính
* Thi đua thực hiện “Đơn giản hơn” trong cải cách thủ tục hành chính
- Hàng năm rà soát, tham mưu công bố kịp thời các thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền theo đúng quy định.
- Niêm yết, công khai thủ tục hành chính đã được công bố tại Bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả của Sở theo quy định.
- Đưa 100% thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa
liên thông.
- Quy định cụ thể trách nhiệm, thời gian thực hiện nhiệm vụ tại từng
phòng chuyên môn, từng cán bộ, công chức.
- Hằng năm đề xuất đơn giản hóa các thành phần hồ sơ và quy trình giải
quyết đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền.
- Cắt giảm thời gian giải quyết đối với các thủ tục hành chính.
* Thi đua thực hiện “Đúng hẹn hơn” trong cải cách thủ tục hành chính.
- 100% tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
đúng hẹn.
* Thi đua thực hiện “Thân thiện hơn” trong cải cách thủ tục hành chính.
- 100% cán bộ, công chức trong Sở luôn tận tình hướng dẫn cụ thể, chi tiết
cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác để thực hiện đúng các quy trình, thủ tục
theo quy định của pháp luật.
- 100% cán bộ, công chức không vi phạm quy định tại Chỉ thị 01/CTUBND, ngày 05/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh ký luật, kỷ cương
trong tiếp nhận và giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.
- Cơ quan không có phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính và không có
đơn thư khiếu nại, tố cáo.
* 100% văn bản trao đổi trong nội bộ cơ quan dưới dạng điện tử.
b. Phong trào “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới”
- Phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ, đỡ đầu xã kết nghĩa Đức Mạnh
xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2020 đạt chuẩn nông thôn mới 19/19
chỉ tiêu
3. Thời gian phát động phong trào.
- Đợt 1: Từ tháng 5/2017 đến tháng 12/2018.
- Đợt 2: Từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2020.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Sở:

- Chủ động tham mưu giúp Lãnh đạo Sở theo dõi đôn đốc, kiểm tra, báo
cáo đánh giá việc tổ chức triển khai phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách thủ
tục hành chính trong Sở.
- Hằng năm báo cáo kết quả thực hiện phong trào đẩy mạnh cải cách thủ
tục hành chính trong Sở gửi về Sở Nội vụ.
- Đề xuất biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích
trong phong trào hưởng ứng thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong
Sở.
2. Các phòng chuyên môn thuộc Sở:
Trên cơ sở nội dung của kế hoạch này triển khai, phổ biến, quán triệt đến
toàn thể cán bộ, công chức của phòng hưởng ứng phong trào thi đua cải cách thủ
tục hành chính.
3. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử:
Trang thông tin điện tử của Sở đưa tin việc triển khai “Đơn giản hơn,
đúng hẹn hơn, thân thiện hơn” và “Cơ quan điện tử” trong phong trào thi đua cải
cách thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020./.
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