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KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
nhà nước của Ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn
2021-2025
Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 24/4/2021 của UBND tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu về phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành
chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025;
Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy
mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước trong Ngành Giáo dục tỉnh Bà RịaVũng Tàu giai đoạn 2021-2025, với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên từng tập thể, cá nhân trong ngành Giáo
dục tỉnh nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành Kế hoạch cải cách hành chính nhà
nước của Ngành giáo dục, góp phần hoàn thành Kế hoạch cải cách hành chính nhà
nước của UBND tỉnh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
b) Nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện
nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước của Ngành giáo dục, góp phần xây dựng nền
hành chính của tỉnh hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.
c) Khơi dậy ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo của cán bộ, công
chức, viên chức và người lao động phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát
triển Ngành giáo dục giai đoạn 2021-2025.
d) Thông qua phong trào thi đua để rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức
chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực chuyên môn, ý
thức trách nhiệm với nhiệm vụ được giao; tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ
lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành.
đ) Tập trung phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu, tôn vinh và nhân rộng điển hình
các mô hình mới, nhân tố mới có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua; biểu
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dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải
cách hành chính.
2. Yêu cầu
a) Từng cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện phong trào thi đua phải tạo được
khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của tập thể để thực hiện hoàn thành nhiệm
vụ cải cách hành chính nhà nước của ngành.
b) Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính nhà nước hàng
năm và Kế hoạch phát động thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước
của Ngành giáo dục, từng cá nhân, đơn vị thực hiện phong trào thi đua bằng các nội
dung thiết thực, cụ thể.
c) Việc thực hiện bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng phải được thực hiện
kịp thời, dân chủ, khách quan, đúng đối tượng, tiêu chuẩn và thành tích đạt được của
tập thể, cá nhân theo kế hoạch.
II. NỘI DUNG
1. Đối tượng thi đua
- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
2. Nội dung thi đua
- Thi đua nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công
tác lãnh đạo, diều hành, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính
của Sở và của ngành.
- Thi đua thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo Chương trình tổng thể CCHC của
Chính phủ, Kế hoạch hàng năm, Kế hoạch giai đoạn của UBND tỉnh và Kế hoạch
CCHC nhà nước hàng năm của Sở GDĐT với các nội dung: Cải cách thể chế, cải
cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách
tài chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử.
- Thi đua thực hiện hoàn thành tốt các tiêu chí trong Bộ chỉ số theo dõi, đánh
giá, xếp hạng kết quả CCHC trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh ban hành.
- Thi đua trong công tác tuyên truyền, tham gia chung tay thực hiện CCHC của
các tổ chức, cá nhân, đơn vị.
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- Thi đua trong việc đề xuất các giải pháp, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ
CCHC tạo sự chuyển biến có tính đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao sự
hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
3. Thời gian tổ chức thực hiện phong trào thi đua
- Từ ngày ban hành Kế hoạch đến ngày 31/12/2025.
4. Sơ kết, tổng kết phong trào thi đua
a) Sơ kết: Sơ kết phong trào thi đua gắn với việc tổng kết phong trào thi đua và
công tác khen thưởng hàng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo.
b) Tổng kết: Tổng kết phong trào thi đua vào dịp UBND tỉnh tổ chức Tổng kết
phong trào thi đua.
III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG
1. Đối tượng, hình thức và số lượng khen thưởng
a) Đối tượng: Các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc, điển hình
trong công tác cải cách hành chính.
b) Hình thức, số lượng khen thưởng
- Khen thưởng cấp Tỉnh: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thực hiện theo
sự phân bổ chỉ tiêu, số lượng của UBND tỉnh.
2. Tiêu chuẩn khen thưởng
a) Xét khen thưởng hàng năm
* Đối với tập thể:
- Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản, xây dựng kế
hoạch tổ chức triển khai các nhiệm vụ về công tác CCHC.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát động phong trào thi đua trong
cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Tổ chức tuyên truyền về công tác CCHC với nhiều hình thức thích hợp, đa
dạng, phong phú, đạt hiệu quả cao.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ
CCHC được giao theo kế hoạch CCHC nhà nước hàng năm và giai đoạn 2021-2025.
- Đạt thứ hạng cao hoặc có sự thay đổi vượt bậc về thứ hạng so với năm trước
trong đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC trên địa bàn tỉnh.
- Các tổ chức tham gia thực hiện tốt các nội dung CCHC trên địa bàn tỉnh.
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* Đối với cá nhân
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có đề xuất giải pháp, sáng kiến đóng góp
tích cực, hiệu quả trong công tác CCHC.
- Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
b) Xét khen thưởng tổng kết giai đoạn 5 năm
* Đối với tập thể: Có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC 05 năm, trong
thời gian đó có ít nhất 01 lần được UBND tỉnh tặng Bằng khen hoặc 02 lần được
người đứng đầu cơ quan, đơn vị tặng giấy khen về công tác CCHC.
* Đối với cá nhân: Có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC 05 năm, trong
thời gian đó có ít nhất 01 lần được UBND tỉnh tặng Bằng khen hoặc 02 lần được
người đứng đầu cơ quan, đơn vị tặng giấy khen về công tác CCHC.
IV. QUY TRÌNH, HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ XÉT KHEN
THƯỞNG
1. Quy trình
Kết thúc thực hiện Kế hoạch CCHC hàng năm và kết thúc phong trào thi đua
05 năm, trên cơ sở theo dõi kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn
vị, Sở GDĐT xem xét, lựa chọn và đề nghị Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh khen
thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc theo chỉ tiêu, số lượng quy định.
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức họp xét khen thưởng cho các tập thể,
cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC nhà nước.
2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng
- Tờ trình đề nghị khen thưởng của cấp trình khen.
- Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng hoặc
Biên bản họp xét của cơ quan đầu mối công tác CCHC và các ngành liên quan cấp
trình khen.
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (nêu rõ kết quả
đạt được trên từng tiêu chí đã được hướng dẫn).
3. Thời gian đề nghị xét khen thưởng
- Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng hàng năm (2021, 2022, 2023, 2024), các đơn
vị gửi về Sở GDĐT trước ngày 01/4 năm liền kề.
- Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng giai đoạn 2021-2025, các đơn vị gửi về Sở
GDĐT trước ngày 01/4/2026.
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Văn phòng Sở, Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng của Sở
GDĐT theo dõi, tham mưu Lãnh đạo Sở kết quả thực hiện phong trào thi đua của các
phòng, đơn vị, doanh nghiệp để kịp thời đề xuất các mô hình mới, nhân tố mới, tập
thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua; Tổng
hợp kết quả thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng hàng năm của
ngành trình Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở xem xét, quyết định.
2. Giao Thường trực thi đua ngành triển khai Kế hoạch này đến từng cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành GDĐT tỉnh biết, thực hiện;
từng cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân thực hiện phong trào thi đua gắn với việc đăng
ký thi đua hàng năm với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cơ quan, đơn vị theo
quy định.
3. Hàng năm có sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này gắn với việc
tổng kết thực hiện các phong trào thi đua của ngành trong năm.
4. Tổng kết kết quả thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025, căn cứ
kinh phí được cấp và chỉ tiêu phân bổ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen
của tỉnh, Sở GDĐT sẽ có hướng dẫn và phân bổ chỉ tiêu cụ thể để các tổ chức, cá
nhân, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện hồ sơ đề nghị khen thưởng.
Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác CCHC
nhà nước của Ngành giáo dục giai đoạn 2021-2025./.
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