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KE HO3CH
To chiuc thurc hin phong trào thi dua "Can b, cong chü'c, viên chü'c
thi clua thirc hin van hóa cong s&" giai don 2019 — 2025
Thrc hin K hoach s 213/KH-UBND ngày 09/7/20 19 cüa UBND tinh
v vic ban hành K hoach t chlrc thirc hin phong trào "Can b, cong chüc,
viên chi.'rc thi dua thirc hin van hóa cong s&' giai doin 2019 — 2025; Uy ban
nhân dan huyn xây dtjng K hoach t chlrc thirc hin phong trào thi dna "Can
b, cong chlrc, viên chlrc thi dua th?c hin van boa cong so" giai doan 2019 2025 nhu sau:
I. MUC fitCH, YEU CAU
1. Muc dIch
- To chuyn bin mtnh m và sâu rng ye thlrc tr tu duO'ng, rèn
1uyn, nâng cao nhn thlrc, dao dlrc cong vi.i, ngh nghip cüa can b, cong
chlrc, viên chlrc; tang cuO'ng k cuang hành chInh; phông chng tham nhUng,
qua do tip tçic xay dçrng hInh ãnh di ngü can b, cong chüc, viên chi'rc tn
tiiy, guang mu, chuyên nghip, k cuong, trách nhim, tn tInh, than thin.
Xây drng phong cách 1mg xCr, k näng giao tip chun mirc cüa can b, cong
chüc, viên chlrc trong boat dng cOng vii, dy manh vic h9c tp vâ lam theo tu
tuo'ng, dao dIre, phong cách H ChI Minh thông qua nhng vic lam cii th
hang ngày, trên mi linh v'rc cOng tác.
- Nâng cao hiu qua boat dng cüa các co quan Dâng, Nhà nuo'c, Mt trn
T quc và các doàn th nhân dan, tao môi truo'ng lam vic van minh, hin dai,
chuyên nghip, trách nhim, minh bach, hiu qua gop phn xây dirng h thng
chmnh trj trong sach, vQng manh, xây dirng Nhà nu'o'c cüa dan, do dan, vi Nhân
dan phic vçi.
2. Yêu câu
- Phong trào thi dua phâi duçc trin khai sâu rng trong các co quan
Dâng, Nhà nuo'c, Mtt trn T qu& và các doàn th nhân dan vOi ni dung, hInh
thlrc phong phIr, thit thrc, có tiêu chI rO rang, ci th phIr hçip các quy djnh cüa
Dáng, Nhà nuâc và tInh hInh thuc tin cIra tIrng ca quan, dan vj;
- D cao trách nhiêm, vai trô cüa nguô'i dIng du co quan, t chIc, dan vj
trong vic chi dao Va to chIc thrc hin Phong trâo thi dna. To chIc thc hin phong
trào phãi thu'O'ng xuyên, lien tiic, có don dc, kim tra, dánh gia, sa kt, tng kt, kjp
thè'i phát hin nhân t mo'i, bM dumg, nhân rng các din hInh tiên tin, guo'ng
nguo'i tOt, vic tot, các sang kiên kinh nghiêm hay trong Phong trâo thi dua.
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II. DO! TUNG VA NO! DUNG CUA PHONG TRAO THI DUA
1.Dôittryng:
- Ttp th: Các Ca quan Dáng, Nhà nrnc, Mt trtn To quôc, doàn the nhân
dan, Lirc lucmg vU trang, Dan vj s1r nghip cong lip, Doanh nghip nhà nuóc
(sau day gci tt là cc quail, dan vj) các cap.
- Ca nhân: Can b, cOng chüc, viên chrc và can b, chiên si trong 1irc
luçing vU trang nhân dan (sau day gi tt là can b, cong chirc, viên chrc).
2. Ni dung thi dua:
2.1. Di vó'i tp the: "Thi dua xây dirng ca quan, dan vj van minh, hin
dai, xanh, sach, dçp":
- Xây drng, ban hành các chjnh sách, quy djnh, ni quy, quy ch cüa ca
quan, dan v ye van hóa cOng sO;
- Thirc hin day rnnh cong tác cái cách hành chInh, cong khai, minh
bach, dan giân boa các thu tiic hành chInh, rñt ngtn thOi gian giái quyt cong
vic ti ca quan, dan vj;
- Thirc hin i'rng diing rng rãi cong ngh thông tin trong hott dng cüa ca
quan, dan vi;
- T chtrc các phong trào thi dua thit thirc, hiu qua vOi ni dung, hInh
thüc phong phü, da dng, barn sat các nhim v11 chInh trj cüa ca quan, dan vj d
thu hut, tp hçp sir tham gia cUa di ngU can b, cong chrc, viên chirc gop phn
hoàn thành tt nhim vi duçic giao.
2.2. Di vó'i can b3, cong chá'c, viên chá'c: "Thi dua thrc hin k cuang,
trách nhim, tn tidy, chuyên nghiêp":
- Chip hành nghiêm k clsang, k lut hành chInh;
- Co tInh chuyên nghip v chuyên môn, nghip vi;
- Tinh thn, thai d lam vic tn tiy, nghiêm tüc, trách nhim;
- Thrc hin chuân rn1rc trong giao tiêp, irng xi:r;
- ThuOng xuyên tu duOng, rèn luyn chun mrc v dao drc, lôi song;
- Trang phiic g9n gang, sch s, ljch sir, phU hcip vOi tInh cht cong vic;
- TIch circ tharn gia các phong trào thi dua yêu nithc do ca quail, dan vj và
dja phuang phát dng, th chrc.
IV. TIEU CHUAN THI DUA VA HINH THC KHEN THU NG
1. Tiêu chuân thi dna:
1.1. Dôi vOi tp the:
- Xay dçmg, ban hành và to chüc thuc hiên các van bàn lãnh dao, chi do,
quân 1, diêu hãnh trong phm vi chOc nàng, nhim viii vâ các van bàn quy dinh
v van hóa cong sO cUa ca quan, dan vj:
+ Xây dirng và thrc hin ca ch, chInh sách, pháp lut dam bâo cht
luçing, cOng khai, minh btch, hiu qua, dOng thOi han;
+ Barn sat thuc tien, nghiên ciru bô sung kjp thi các huOng din, tham
muu, xây drng các nghj quyet, chuang trInh, d an,. . ban hành các van bàn
2

pháp luât, d ra vâ thirc hin các Co ch, chInh sách nhàm tháo gc khó khän,
vithng mc cho ngui dan vâ doanh nghip; tang cuô'ng vai trô quân 1 nba nuóc
trên các lTnh vrc, thiic day sr phát triên cüa tinh, dja phuo'ng;
+ Quân 1 và sr diing có hiu qua ngân sách nhà nrnc và các nguôn kinh
phi duqc giao; không d xãy ra lang phi, tham nhüng; tIch circ dâu tranh phông,
chng tham nhQng;
+ Xây dirng, ban hành và thirc hin nghiêm các quy djnh, nOi quy, quy
ch cüa Co quan, don v, các quy djnh v van hóa cong sâ, bâo dam kS' cuong,
kS' 1ut hành chInh; quãn 1, sir ding có hiu qua thi gian lam vic cüa Nhâ
nuc, cüa co quan, dan vj;
+ To chüc th1rc hin có hiu qua Chi thj s 05-CT/TW ci.ta Bô ChInh tij v
"Day manh hpc tp và lam theo tLr tt.rô'ng, dao dirc, phong cách Ho Chi Minh".
- Thrc hin dy manh cong tác cái cách hành chinE, cong khai, minh
bach, dan giân boa các thu tiic hành chinh, rut ngän th?i gian giài quyêt cong
vic tai co quan, dan vj:
+ Niêm yt dy dü các thu tijc hành chinh tai tri s co quan, dan vj nhäm
lam cho hoat dng cüa co quan, dan vj duçic cong khai, minh bach;
+ Don giân hóa các thu tiic hành chInh, rut ngn thii gian giãi quyêt cOng
vic, phc vii Nhân dan t& han;
+ U'ng dung cOng ngh thông tin, hin dai boa djch vi barth chInh công,
dam bâo gn kt chat chê, dng b gicia câi cách hành chinh vói xây dirng chInh
quyn din tü dé cong khai, minh bach nh.rn t?o diêu kin cho Nhân dan giám
sat hoat dng cüa co quan nhà nuc thông qua môi trung mng, dam báo hang
nãm ct giâm % chi phi ti thiu tuân thu theo thu tiic hành chInh.
- Thirc hin tmg dçtng rng räi cOng ngh thông tin trong hoat dng ni
b cüa co quan, don v. Cung cp thông tin, djch vi cong tr'xc tuyn müc d
cao trên din rng cho ngl1i dan và doanh nghip phü hçp vi chirc näng,
thim vii duqc giao.
- Xây dirng Va giü gin co quan, don vj van minh, hin dai, xanh,
sach, dp.
- To chirc các phong trao thi dua thit thrc, hiu qua vi ni dung, hInh
thirc phong phii, da dng, barn sat các nhim vi chinh trj cüa co quan, don vj d
thu hut tp hçip sr tham gia cüa di ngü can b, cOng chirc, viên chcrc gop phn
hoàn thành tot nhim viii duçic giao.
1.2. Di vri cá nhãn:
- Chap hành nghiêm tuc k' cuang, k' 1ut hânh chinh:
+ Nghiêm chinh chip hành nôi quy, quy ch cüa co quan, don vj; deo, câi
the ten, phü hiu, the chuc danh dung quy djnh khi thirc hin nhim vu;
+ Co thüc to chuc k lut; sap xp, sir diing thai gian lam vic khoa h9c
và hiu qua;
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+ Nghiêm tüc nh.n 1i, nhn khuyt diem, thành khân tir phê bInh, r&
kinh nghim, có bin pháp và quyt tam sira chüa, khäc phic khi dê xây ra sai
sot trong thirc hin nhim viii;
+ Gitt gin doàn kt ni bô, xây dmg môi truô'ng lam vic dan chü, k5i
cucing; cong tác, giilp dc dng nghip hoàn thành tM nhim vi dugc giao.
- Thuô'ng xuyên h9c tp d nâng cao trInh d chuyên môn, nghip vii, chü
dng, trung thrc, thäng th&n, khách quan trong cong tác tham mtxu, hoàn thành
t& nhim vv duçic giao.
- Tinh than, thai d lam vic tn tuy, nghiêm tüc, trách nhim:
+ Co tinh thtn dtu thj, 1ng nghe; tam huyt, tn tçty, guang mu, nghiêm
the, trách thim trong cong vic; sn sang nhn và n 1irc hoàn thành mçi nhim
vi duçyc phân công; không ken ch9n vj trI cOng tác, ch9n vic d, bO viêc khó;
+ Co tinh thn du tranh tránh hin tucmg trung bInh chü nghia, lam vic
qua ba, kern hiu qua;
+ Không gay khó khãn, phin h, vôi vinh, kéo dài th?ii gian xi:r l cong
viêc cüa ca quan, t chtrc và ngithi dan; khOng th? a, vô cam, thiu trách nhim
truóc nhüng khó khàn, birc xüc cüa ngiRi dan;
+ Can bô, cOng chirc, viên chüc lãnh do, quãn l phãi cOng tam, khách
quan trong si.r diing, dánh giá can b thuc quyn quán l; khOng lci dicing vj trI
cOng tác dê bô nhim ngu1i than, quen; chü dng xin thOi giU chirc vii khi nhn
thy bàn than con hn ch v näng hrc và uy tin hotc d xày ra hu qua nghiêm
tr9ng trong linh virc thuc trách nhim &rçYc giao.
- Thçrc hin chun m1rc trong giao tip, irng xir:
+ Trong giao tip vi ngiRii dan phài ton trpng, lng nghe, tn tInh hucng
dn v quy trInh xir 1 cOng vic và giãi thIch cn k nhU'ng thc mc cüa ngui
dan. Thirc hin "4 xin, 4 luôn": xin chào, xin 1i, xin cam an, xin phép; luôn
mim cui, luôn nhç nhàng, luôn lang nghe, luôn gi1ip dO;
+ DM vi lãnh do cp trên phái tuân thu thir bc hành chInh, phic tüng
sr chi do, diu hành, phân cOng cOng vic cüa cp trên; không trn tránh, thoái
thác nhim vii; khOng njnh bç Iy lông vi dng ca khOng trong sang;
+ Di vi dng nghip phài cótinh thin hçp tác, tuang trçi trong thirc hin
nhim vv; không be phái gay mt doàn kt ni b cüa ca quan, dan vj;
+ Can bô, cOng chirc, viên chirc giu' chirc vii länh do, quán 1 khOng
dixçc duy2 chI, áp dat, bào thü; phái ton trQng, 1ng nghe kin cüa cp duói;
guang mâu trong giao tiêp, lrng xir; khOng nang d cp duái vi &5ng ca, mc
dIch không trong sang.
- ThiRing xuyên tu duOng, rén 1uyn chun mrc v dto due, li sng:
+ Thutmg xuyên tu duong, rèn luyn ye do due, 1i sng trong sach, lành
mnh; thuc hiên cn, kiêm, hem, chinh, chI cong vô tu; trung thrc, giãn di,
thäng than, chân thành;
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+ Thuc barth tit kiêm, phông chng tham nhüng, Ing phi, tiêu circ; không có
biu hin co hi, cong tam, khách quan trong thirc hin nhim vi.i ducic giao;
+ Thirc hin các chuãn mirc do dirc nghê nghip; không dánh bac, sa vào các
t nn xã hi; không sr dung do uông có cOn trong thai gian lam vic và giô' nghi
trua; hiit thuc lá dung noi quy djnh; ni lam vic ngän nAp, gn gang, sch sê;
+ Tuân thu kr lut phát ngôn, không sir dung mng xA hi dê khai thác,
tuyên truyn các thông tin chiia duçic kim chirng, phiên din, mt chiêu ânh
hithng dn thrc thi thim v11;
+ Tuân thu chun mirc do due gia dInh vâ xA hi, thuân phong mi tyc,
truyn thông vAn boa tt dçp cüa dan tc; guang mâu, tránh phô truo'ng, lAng
phi, miic dIch tric hyi trong vic t chüc các hott dng lien hoan, cuôi hOi, tang
l, mi'ing th9, sinh nht, tan gia...; không me tIn dj doan và có nhU'ng hânh vi
phán cAm khi tham gia 1 hi;
+ TIch ctrc tham gia xây dirng, g1Q gin không gian xanh, sach, dçp; môi
tr1rng vAn hóa than thin, vAn rninh noi cong s&.
- Trang phiic gn gang, sach së, ljch sir, phü hçip vi tInh cht cong vic:
+ Khi th1rc hin nhim vii trang phc phãi g9n gang, sach se, ljch sir.
+ Trang phçic phâi phü hçTp vi tinh chAt cOng vic, dic thu trang phyc
cüa ngânh và thun phong, m5' tVc cüa dan tc;
+ Dôi vcci ngãnh có trang phic riêng, phâi thirc hin theo quy djnh cüa nganh.
- TIch circ tham gia các phong trào thi dua yêu nuóc do co quan, don vj và
dja phuang phát dng, t chirc, gop phtn hoàn thành xut sc cAc nhim vii cüa
co quan, dcm vj.
2. HInh thfrc khen thu'&ng:
2.1. K/i en iii wang din/i k) hang nãm:
HAng nAm, Hôi dng Thi dua - Khen thu'O'ng huyn lay kêt quA triên khai
tO chuc thçrc hin Phong trAo thi dna lam co s d dánh giá thi dna vA xem xét
khen thung cho các don vj; thAnh tich cüa Ca nhân trong phong trào thi dua
du'çic cong vAo thành tIch chung trong thirc hin thim v hang nAm d xét chpn
khen thu&ng tai don vj.
2.2. Khen thithng trong djp so kit, tang kit Phong trào thi dua:
- Khen thung so kêt: Các don vj, dja phuong tiên hAnh so kit, xét khen
thithng cho tp th& Ca nhân dat thành tich xut sc vA lra ch9n tp th, cA nhân
xuât sAc tiêu biêu dê d nghj UBND huyn, UBND tinh, Thu tuó'ng ChInh phü
tang Btng khen.
- Khen ththng tng kt: Các don vi, da phuo'ng tin hAnh tng kt, xét
khen thixO'ng cho tp the, cá nhân dat thAnh tIch xut sc vA 1ira Ch9n tp th, cA
nhân tiëu biêu xut sc d d nghj UBND huyen, UBND tinh, Thu tuâng Chinh
phü t.ng BAng khen hoc trinh Chü tjch nu6c tang thithng Huân chu'ang Lao
dng hang Ba.
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V. TIEN DO THU'C HIN
Phong trào thi dfla duçc trin khai thirc hin ttr nàm 2019 dn näm 2025:
1. Nàm 2019: Ban hành k hoch triên khai th?c hin Phong trào thi dua.
2. Näm 2022. Các cap, các ngành tin hành so kêt, dánh giá kêt qua thirc hin
Phong trào thi dua d lam Co so' tip tVc trin khai phong trào dn nàm 2025.
3. Nãm 2025: Các cp, các ngành tin hành tng kt Phong trào thi dfla
nhân djp k nim 80 nàm Ngày thành 1p Nuâc Cong hôa xã hi chü nghI'a Vit
Nam (QuOc khánh 02/9/2025).
III. TO CHIC THIYC HIN
1. Các phông, ban, ngành, doàn the cap huyn, UBND các xã, thj trân, các
don vj si.,r nghip, doanh nghip dóng trên dja bàn huyn can cü vào dc dim,
tInh hInh cüa don vj dja phuong xay dirng k hoch trin khai thirc hin, ci th
hóa btng các hInh thüc tuyên truyn phü hop, tto ra sr chuyn bin mnh m v
nhn tht'rc và dng thun cüa toàn xã hi; phát huy sirc mnh tng hçip cüa câ h
thng chInh trj trong quyt tam trin khai t chirc thrc hin có hiu qua Phong
trào thi dua, tránh hInh thirc, lang phi.
2. PhOng Van hóa - Thông tin chü trI, phi hop vo'i Ban Tuyên giáo
Huyn üy, Trung tam Van hóa — Truyn thông dy mnh cong tác tuyên truyn,
mo' các chuyên trang, chuyên muc, tang cuo'ng tho'i krç'ng, barn sat co so' nhàm
phát hiên, biêu du'ong vâ nhân rng nhrng mô hInh hay, cách lam mo'i, các diên
hInh tiên tin trong thirc hin Phong trào thi dua.
4. Phông Ni viii theo dôi, huo'ng dan, don d6c, giám sat vic trin khai
thirc hin Phong trào thi dua. Hang nàm, t chüc các doàn kim tra tInh hInh
thrc hin Phong trào thi dua ti các don vj, dja phuong gn vo'i cong tác kim
tra cái cách hành chInh, thanh tra, kim tra cong vi. Hi.rông dn tiêu chun xét
khen thuo'ng khi so kt, tng k& phong trào.
Tham muu t chüc so kêt, tong k&, tuyên duong, khen thu&ng các tp
the, cá nhân có thành tich xut sc tiêu biu trong phong trào thi dua.
Yêu câu truO'ng các phông, ban, ngành, doàn th cap huyn; Chñ tch
UBND các xa, th trn; các don vj sir nghip, doanh nghip dóng trên dia bàn
huyn triên khai thirc hin nghiêm tiic các ni dung trên. Trong qua trInh thrc
hin có nhüng van dê vuo'ng mac, phát sinh, CáC co quan, don vj dja phuong
phân ánh v Phông Ni vu dê tong hop, báo cáo, tham muu UBND huyên xern
xét, quyêt
No'i nhân:
- Ban TDKT tinh;
- TT Huyn Qy, TT I-IDND huyn;
- Chñ tjch, các PCT UBND huyen;
- Các phèng, ban: Huyn üy, UBND huyn;
- UBMTTQ và các to chüc Hôi, Doàn the cap huyn;
- Các co' quan, do'n vj, doanh nghip dong trên dja bàn huyn;
- UBND các xä, thj trn;
- Luu:

'Dãng Nht
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