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KE bACH
To chüc thirc hin phong trào thi dua
"Can b, cong chñ'c, viên chfrc tinh Nam Djnh thi dua
thrc hin van hóa cong so", giai doi.n 2019 - 2025

Thrc hin Quyêt djnh so 733/QD-TTg ngày 14/6/20 19 cüa Thu tung ChInE
phü v vic ban hành Kê hoch to chirc thirc hin phong trào thi dna "Can b, cong
chirc, viên chirc thi dna thrc hin van hóa cong sd" giai doin 2019- 2025;
D phong trào thi dna triM khai dat hiu qua, gop phn nâng cao van hóa
cong s, ctao dirc cong vii, hInh thành phong cách iirng xü, lê lôi lam vic chuân
mixc cüa dôi ngfl can b, cong chirc, viên chrc tinh Nam Djnh; UBND tinh phát
dng và ban hành Ké hoach to chirc thrc hin phong trào thi dna "Can bô, cong
chirc, viên chrc tinh Nam Djnh thi dna thrc hin van hóa cong s&' giai doan 2019
- 2025 (sau day gi tat là Phong trào thi dua), cii the nhu sau:
I. MJC D1CH, YEU CAU
1. Mic dIch
a) Tao sr chuyM biên manh me ye ' thüc và hành dng; tir tu duong, rèn
luyn, nâng cao thirc, dao düc cong vii, dao dilic nghe nghip cüa can bô, cong
chrc, viên chirc; tang cung kST cuo'ng, kST luat hành chInE; phông, chOng tham
nhüng, thçrc hành tiêt kim, chông lang phi qua do tiêp tic xây dirng hInh ânh di
ngü can b, cOng chrc, viên chirc tinh Nam Dnh guo'ng miu, t.n tiiy, chun muc,
chuyên nghip, trách nhim, k cuo'ng, tn tInh, than thin; day manh vic h9c tp
và lam theo tu tuO'ng, dao due, phong cách Ho Chi Minh thông qua nhQ'ng viêc lam
cii the hang ngày, trên mci lTnh virc cong tác;
b) Bào dam tinh lien tiic, hiu qua hoat dng cüa các ca quan, dccn vi, dia
phuo'ng, tao môi trung lam vic van minh, hin dai, chuyên nghip, trách nhim,
minE bach, vi nhân dan phic vil; gop phn triM khai hiu qua các nhim vi phát
triên kinh tê - xã hôi cüa tinh;
c) Bi&i ducmg, khen thu&ng nh&ng tp th& cá nhân là diM hInh tiêu biM dai
diên cho các cap, các ngành, các lTnh viIc có thành tich xut sc trong thirc hin
Phong trào thi dua.

2. Yêu câu
a) Tang cuO'ng sr lânh do cüa các cp üy Dâng, diu hành ciia thu tru&ng
co quail, dan v, dja phuang, to sr dng thuan, thng nhât cao giüa cap üy Dàng
và thu tru&ng dan v trong vic lành do, chi d.o to ch'crc thirc hin Phong trào thi
dna trên dia bàn tinh.
b) Phong trào thi dua phâi tr& thành nhim vi trçng tam; duçc trin khai
rng khp, thu'ng xuyên vâi ni dung, hinh thirc phong phü, thiêt thxc, có tiêu chI
rö rang, cu th, dung các quy djnh và sat tinh hInh thçrc tiên cüa tirng co' quan, don
v, dia phuong.
c) D cao trách nhim ngui dirng du co quan, don yj, dja phuang trong
vic chi do và t chrc thirc hin Phong trào thi dua. To chuc thrc hiên Phong trào
thi dua phài thuing xuyên, lien tc, có don dôc, kiêm tra, dánh giá, so kêt, tong
kt, kip thyi phát hin nhân to mâi, bôi duOng, nhân rng nhUng mô hInh hay, each
lam mcci, din hInh tiên tin, guang nguO'i tot, vic tot, các sang kiên, kinh nghim
hay trong th?c hin van hóa cOng s&, do drc cong vi và cài each hành chmnh.
II. DOI TTJ'NG, NQI DUNG PHONG TRAO THI DUA
1. Dôi tirqng
a) Tp th: Các Ca quan Dãng, Nhà nu&c, Mt trn T quc, cac doàn th
nhân dan, Lirc lugng vu trang, Don v s11 nghip cOng lap, Doanh nghip nhà nuó'c
trên dia bàn tinh(sau day gi tat là co' quan, dan vD.
b) Ca nhân: Can bO, Cong chuc, viên chuc và can b, chin si trong 1irc
lugng vu trang nhân dan (sau day gi tat là can b, cong chirc, viên chüc).
2. Ni dung thi dua
a) Di vâi t.p th: "Thi dna xây drng Ca quan, don vj van minh, hin dai,
xanh, sch, dçp".
- Xây dirng, ban hành các quy djnh, ni quy, quy ch cüa co quan, dan vj v
vAn hóa cong s (co the süa dOi, bô sung các ni quy, quy chê hin có cüa co quail,
don vi).
- Thrc hin dy rnnh cOng tác cãi cách hành chinh, cong khai, minh bach,
don giãn hóa các thu tiic hành chInh, rut ngn thai gian giãi quyt cOng vic ti co
quan, don vj.
- Thrc hin 1mg dçing rng rãi cong ngh thông tin trong hoat dng cüa co
quan, don v.
- Xây drng và gitI gin co quan, don vj vAn minh, hin di, xanh, sach, dep.
- T chüc các phong trào thi dua thit thirc, hiu qua vi ni dung, hInh thuc
phong phü, da dng, barn sat các nhim vii chInh trj cüa co quan, don vj d thu hut,
tp hçip s1r tharn gia cüa di ngü can b, cong chüc, viên chüc gop phn hoàn thành
tot nhiêm V11 dugc giao.
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b) Di vâi can b, cong chüc, viên chrc: "Thi dna thrc hin k' cuong, trách
nhim, tn t11y, chuyên nghip".
- Chp hành nghiêm tüc k cucmg, k 1ut hàrth chInh.
- Thrc hin chuyên nghip v chuyên mOn, nghip vii.
- Tinh thin, thai d lam vic t.n tiiy, nghiêm tüc, trách nhim.
- Thrc hin chuân mrc trong giao tiêp, irng xii.
- Thuông xuyên tu dixO'ng, rèn 1uyn chun mvc v dao dtxc, Mi séng.
- Trang phçic gyn gang, sach së, ljch sir, phñ hcp vâi tinh cht cong viêc.
- Tich crc tham gia các phong trào thi dna yêu nuic do co quan, don vi và
dja phuong phát dng, to chirc.
III. TIEU CHUAN THI DUA VA H!NH TH11J'C MIEN THU'ONG
1. Tiêu chdin thi dua
a) Di v9i tap th
- Xây drng, ban hành và M chüc thrc hin các van bàn chi dao, länh dao
quán 1, diu hành trong phm vi chirc nàng, nhim vi và các van bàn quy djnh ye
van hóa cong s, cãi cách hành chInh cüa co quan, don vj:
+ Quán trit và th chirc thirc hin CO ch& chInh sách, pháp 1ut thuôc ngành,
linE vçrc cia co quan, don vj dam bào chat hxgng, cong khai, minh bch, hiu qua,
dung thai han;
+ Barn sat th?c tin, nghiên ciru b sung kjp thai các huó'ng dan, tham muu
cho Tinh üy, HDND, UBND tinh xây dung, ban hành cac nghj quyêt, chuong
trinh, dê an, ké hoach và thirc hin CC co chê, chInh sách nhàm tháo gO' khó khän,
vuóng mac cho ngui dan và doanh nghip; tang cuô'ng vai trô quàn l nhà nuâc
trên các linh virc, gop phân thüc day sir phát triên kinh tê - xà hi trén dja bàn tinh;
+ Quân l và sCr ding Co hiu qua ngân sách nhà nuc và các ngun kinh phi
ducic giao; không dê xãy ra lang phi, tharn nhüng; tIch crc dâu tranh phông, cMng
tham nhüng;
+ Xây d1rng, ban hành và thirc hin nghiêm các quy djnh, ni quy, quy ch
cüa co quan, don vj, các quy djnh ye van hóa cOng s&, bào dam k' cuong, k' lut
hành chInh; quàn l, sü dçtng có hiu qua thi gian lam vic cUa Nhà nuOc, cüa co
quan, don vi; ci the hóa trach nhim cüa tüng cá nhân, don vj trong thixc hin
nhiêm vi duoc giao, dam bão cap duâi ph%ic tüng six länh dao, chi diao và chp
hành nghiêm chinh các quyêt djnh cüa cp trên.
+ Tchrc thirc hin cO hiu qua Chi thj 05-CT/TW ngày 15/5/20 16 cüa BO
ChInh tn ye "Day manE hçc tap và lam theo tu tuO'ng, dao due, phong each H
ChI Minh".
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- Thuc hiên dy manh cong tác cài cách hành chInh, cong khai, minh bach,
dcm giàn hóa các thu tic hành chInh, rut ngän thyi gian giài quyêt cong vic ti ca
quan, dan vj:
+ Niêm y& dy di:i các thu tiic hành chInh ti tri s& ca quan, dan vj nhm
lam cho hoat dng ciia ca quan, dan vj dirge cong khai, minh bach;
+ Dan giàn hóa cac thu tiic hành chInh, rat ngn thài gian giãi quyêt cong
viêc, phuc vu nhân dan tOt han,thuc hiên nghiêm viêc cung cap dich vu cOng va
giái quyêt ho sa thi'i tç[c hành chInh thuc thâm quyên giãi quyêt mrc d 3 và 4.
+ Tang cuO'ng iirng ding cOng ngh thông tin, hin dai hóa djch vi hành
chInh cOng, dam bâo gän kêt chat ch, dông b giüa cài cach hành chInE vth xây
drng ChInE phü din tu dê cOng khai, minh bach nhàm to diêu kin cho Nhân dan
giám sat boat dng cüa ca quan nha nuc thông qua mOi tnr6ng mng, dam bào
hang nàm cat giàm % chi phi tôi thiêu tuân th theo thu tçic hành chInh.
- Các ca quan, dan vj, dja phuang d.y mnh sü ding và thrc hin có hiu
qua viêc két nOi lien thông trong gi:ri, nhan van bàn din tü trên h thng quàn l
van bàn và diêu banE;
- Thirc hin irng ding rng rAi cOng ngh thông tin trong hot dng ni b
cüa ca quan, dan vj. Cung cap thông tin, djch v cOng trirc tuyen muc d cao trên
diên rông cho ngithi dan và doanh nghip phü hgp vi chuc näng, nEim vi dugc
giao;
- Xây dmg và giü gIn ca quail, dan vj van minh, hin di, xanh, sch, dçp:
+ Thc hin bài trI cOng sâ (Quc buy, Quc kS', khuOn viên cong s&) theo
dung quy dinh trong Quy chê vAn hóa cOng s ti các ca quan hành chInh nhà nuc.
Di vói các ca quan Dâng, Mt trail T quc va cac doàn th chInh trj - xâ
hôi tirth (treo Ci cUa Dàng, doàn the) va thixc hin bài trI cong s& dung theo quy
dinh cua Dàng, doàn the và Quy ché vAn boa cOng s tti các ca quan hành chinh
nhà nixâc.
+ Xây d%rng và giü gin ca quan, dan vj vAn minE, hin di, xanh, sch, dçp,
an toàn dáp ung yêu cau hi nhp quOc tê hin nay.
- T ehuc các phong trào thi dua thit thçrc, hiu qua vâi ni dung, hInh thuc
phong phü, cia dng, barn sat the nhim vi chInb trj cua ca quail, dan vj dê thu hut
tp hgp sir tham gia cüa di ngü can b, cong chuc, viên chuc gop phân hoàn thành
tOt nhim v1i dirge giao.
b) DM vth can b, cOng chuc, viên chue
- Thrc hin chip hành nghiêrn tue k cucmg, k luat hành chInh:
+ Nghiem chinE chp banE các chu trucmg, duing l& cüa Dàng, pháp luat
cüa Nha nuâc, ni quy, quy chê cüa ca quan, dan vj; deo, eài the ten, phü hiu, the
ehuc danh dung quy djnh khi thrc hin nhim vu;
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+ Co th(rc t6 ch'Crc kr 1ut; sp xp, sir ciçtng thai gian lam vic kboa h9c Va
hiu qua;
+ Nghiêm ttc nhn 1i, nhn khuyêt diem, thành khân tçr phê bInh, rut kinh
nghiêm, có biên pháp và quyt tam sira cha, khc phiic khi dê xây ra sai sot trong
thuc hiên nhiêm vii;
+ GiO gin doàn k& ni b, xay drng môi tmng lam vic dan chü, k
cucmg; cong tác, giüp dc dông nghip hoàn thânh tot nhim vii ducic giao.
- Thirc hin chuyên nghip v chuyên mon. nghip vi:
+ Thumg xuyên hpc tp d nâng cao trinh d chuyên rnôn, nghip vu, hoàn
thành t& nhim vi duge giao;
+ Chü dng pMi hçip trong thc hin nhim vi, bão dam tInh chuyên nghip
lam trôn chrc trách, nhim vii duçc giao;
+ Trung thc, thing thin, khách quan trong báo cáo, d xut, tharn gia dóng
gop vâi cap trên.
- Tinh thn, thai d lam vic tn tyy, nghiêm the, trách nhim:
+ Co tinh th.n cu thj, lang nghe; tam huyt, tn tiiy, guang mu, nghiêm
tüc, trách nhim trong cOng vic; sn sang nhQ.n và n lc hoàn thành moi nhiêm
vi dugc phân cOng; không ken chn vj trI cong tác, chçn vic dê, bO viêc khó;
+ Co tinh than du tranh tránh hin tuçing trung birth chü nghTa, lam viêc qua
ba, dai khái, kern hiu qua;
+ KhOng gay kho khän, phin ha, vôi vinh, kéo dài thi gian xr l cong vic
cüa co quan, th chuc và ngui dan; không thô' o, vO cam, thiêu trách nhim trjóc
nhüng khó khän, buc xüc cüa ngithi dan;
+ Can b, cOng chixc, viên chuc lanh dto, quán l phâi cong tam, khách quan
trong sü dng, dánh giá can b thuOc quyên quân l; không lçii ding v trI cong tác
dê bô nhim nguài than, quen; chü dng xin thôi giti chirc vi khi nhn thây ban
than con han chê ye nàng 1rc Va uy tin hoc d xãy ra hu qua nghiêm tr9ng trong
linh vçrc thuc trách nhim duçc giao.
- Thrc hin chun mxc trong giao tip, rng xü:
+ Trong giao tip vó'i nguäi dan phài ton tr9ng, lang nghe, t.n tlnh hithng
dan ye quy trinh xCr 1 cOng vic và giâi thich cn kë nhüng thac mac cUa ngithi
dan. Thuc hiên "4 xin, 4 luOn": xin chào, xin 1i, xin cam cm, xin phep; luOn mim
cui, luOn nh nhang, luôn lang nghe, luOn giüp dO;
+ Di vri lãnh do cap tren phái tuân thu thcr bc hanh chfnh, phçic tüng sir
chi dao, diêu hành, phân cOng cOng vic cüa cap trên; không trn tránh, thoái thác
nhim v; không njnh bç lay lông yl dng ca khOng trong sang;
+ Dôi vâi dng nghip phãi có tinh than hçp tác, tuang trçi trong thçrc hin
nhim vi; không be phái gay mat doàn k& ni b cüa cci quan, dan vj;
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+ Can b, cong chiic, viên chrc giQ cht'rc v lành do, quán1 không duçc
duy chI, ap dat, bào thii; phái ton tr9ng, lang nghe kiên cüa cap duói; gitcYng
mâu trong giao tiêp, 1rng x1r; không nâng di cap duth vi dng co', m11c dich không
trong sang.
- Thumg xuyên tu dung, rèn luyn chun mrc v do dirc, 1i song:
+ Thithng xuyên tu duô'ng, rèn luyn v do dirc, 1i sng trong stch, lành
manh; thuc hiên can, kiêm, hem, chInh, chI cong vô tu; trung thixc, giàn dj, thäng
than, chân thành;
+ Thixc hành tit kim, phOng cMng tham nhing, lang phi, tiêu crc; không
có biêu hin co hi, cong tam, khách quan trong thc hin nhiêm v1i ducc giao;
+ Thiic hin các chun mrc do di'rc ngh nghip; không dánh btc, sa vào
các t nn xà hi; không sü dung do uông có cOn trong thai gian lam vic và gi
nghi trua; hut thuôc lá dung no'i quy djnh; noi lam vic ngän nap, gçn gang, sch
Se;
+ Tuân thii kr lut phát ngôn, không sü dng mng xà hi d khai thác,
tuyên truyn các thông tin chua dugc kiêm ching, phiên din, mt chiêu ành
hrnng dn thtrc thi nhim vçi;
+ Tuân thU chun mirc do dUc gia dInh và xà hi, thun phong m5 tçic,
truyn thông van hóa tot dçp cUa dan tc; gucmg mâu, tránh phô truo'ng, lang phI,
rn1ic dIch triic lçii trong vic to chüc các hot dng lien hoan, cuOi hOi, tang lê,
mi'irng th9, sinh nhat, tan gia...; không me tin dj doan và có nhüng hành vi phãn
cam khi tham gia lê hi;
+ Tich circ tham gia xây dçrng, git gin khOng gian xanh, sch, dçp; mOi
trix?mg van hóa than thiên, van minh no'i cOng sâ.
- Trang phçic gcn gang, sch se, ljch s'çr, phU hçip vói tInh cht cong vic:
+ Khi thrc hin nhim vii trang phitc phãi g9n gang, sch sê, ljch sir, di giày
hotc dép có quai hu;
+ Trang phic phài phU hçp vói tInh cht cong vic, dc thU trang phic cUa
ngành và thuân phong, m tic cUa dan tc;
+ D& vó'i ngành có trang phuc rieng, phâi thuc hiên theo quy dnh cUa ngânh.
- Tich cic tham gia cac phong trào thi dua yêu nuc do ca quan, don vj và
dja phuong phát dng, to chUc, gop phân hoàn thành xuât sac các nhim vii cUa co
quan, don v.
2. HInh thfrc khen thu'ô'ng
a) Khen thi.thng hang nam
- Hang näm, Hi dng Thi dua khen thu&ng tinh, cac Ca quan, don vj, dja
phuonglay kêt qua to chUc thrc hin phong trào thi dua là ni dung quan tr9ng d
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dánh giá thi dua và xem xét khen thuông cho các co quan, don vj, da phuong, can
b, cong chirc, viên chirc.
b) Khen thithng so kt, thng k& Phong trào thi dua
- Các Ca quan, don vj, dja phuong tin hanh so kt, tng kt, xét khen
thuOng cho tap the, cá nhân dat thành tIch xuât sac theo thâm quyên và lra chçn
tp th& Ca nhân xuât sac tiêu biêu dê nghj khen thu&ng.
- Uy ban nhân dan tinh tin hành so kM, tng kt, khen thuó'ng cho tp th&
cá nhan dt thành tIch xuât sac theo thâm quyên và lira chçn tp the, cá nhân xuât
sac tiêu biu dê dê nghj khen thu&ng cap nba nuâc (Bang khen cüa Thu tuâng
ChInh phü, Huân chucmg lao dng hang Ba).
Viêc khen thithng cp nhà nuó'c di vi phong trào thi dna thrc hin theo
hung dn cüa Ban Thi dua - Khen thuóng Trung uong.
c) Thu tçic, h so d nghj khen thithng
- Ti trInh kern theo danh sách tp th& cá nhân cüa don vi trInh khen.
- Báo cáo thành tIch cüa tp th, cá nhân duçic d ngh khenthiiô'ng có xác
nhn cüa thu trix&ng don v trInh khen (mu so 07 ban hành kern theo Ngh djnh so
91!2017/ND-CP ngày 31/7/2017 cüa ChInh phü quydjnh chi tiêt thi hành mt so
diêu cüa L4t Thi dua, khen thu&ng).
- Biên bàn h9p HOi dng Thi dua Khen thu&ng cüa don vj trInh khen.
IV. TIEN DO THIXC HIIN
Phong trào thi dua dugc trin khai thixc hin tr nàm 2019 dn nàm 2025.
1.Närn 2019: UBND tinh phát dng và ban hành k hotch t chirc thirc hin
phong trào thi dua "Can b, cong chüc, viên chirc tinh Nam Djnh thi dua th?c hin
van hóa cOng sd" giai dotn 20 19-2025.
2. NAm 2022: UBND tinh tin hành so kt, dánh giá kt qua thrc hin phong
trào thi dua dé lam co s& tiep tiic triên khai phong trào den näm 2025.
3. Närn 2025: UBND tinE tng kt phong trào thi dua nhân djp k'nim 80
närn Ngày thành 1p Nrnc Cong hOa xã hi chü nghi'a Vit Nam (Quôc khánh
02/9/2025).
V. TO CH1IC THTJ'C HIN
1.Các co quan, don vj, dja phuong can cu vào tInh hInh, diu kin c1i th d
xay drng Kê hoch phát dng, triên khai Phong trào thi dua; dông thai tang ci.thng
kiêrn tra, dOn dôc viêc triên khai thçrc hin và dnh k' hang näm báo cáo kêt qua ye
Si Nôi vu dê theo döi, tOng h?p báo cáo UBND tinh.
2. Giao S Ni vi là co' quan thuà'ng trirc chü trI, phi hgp vâi CC Co quan,
don vj có lien quan tham muu cho UBND tinh so kêt, tong kêt Phong trào thi dua.
Giip UBND tinE theo dOi, huó'ng dan, kiem tra, don dôc các Co quan, don vi, dja
phuong to chiTyc phong trào thi dua dt hiu qua.
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3. D nghj Uy ban MTTQ Vit Nam tinh và các doàn th chInh trj - xã hi
tinh tuyên truyên, vn dng hi viên, doàn viên tich CiTC hung i'rng tham gia
Phong trào thi dna cüa tinh dê phong trào dt hiu qua thiêt th%rc.
4. Giao S Thông tin và Truyn thông phi hgp vi ca quan Báo Nam Djnh,
Dâi Phát thanh và Truyên hInh tinh và các Ca quan Báo, Dài Trung uo'ng thung
tri tai dia phLrang chü dng xây dirng chuyên trang, chuyên mc dê tuyên truyên
dua tin và nêu gu'cing và nhân rng nhQng mô hInh hay, cách lam mth, các diiên
hInh tiên tiên trong phong trào thi dua.
Trên day là K hoch t ch(rc thc hin phong trào thi dua "Can b, cong
chiirc, viên chüc tinliNam Dnh thi dna thirc hin van hóa cOng s6" giai don 20192025. Trong qua trinh to chirc thirc hin, nêu có khó khãn, vuóng mac, các cci
quan, dan vj, dja phixongphân ánh ye S Ni VI dê tong hcip, báo cáo UBND tinh
xem xét quyêt djnh.I.
No'inhân:
-BôNoivu;
- Ban TDKT Trung i1ong;
(D báo cáo)
- TT.Tinh üy, iT. HDND tinh;
- ChU tich va các PCT UBND tinh;
- Các sâ, ban, nganh cCia tinh;
- Các Ban xây dirng Dãng thuc Tinh üy;
- Van phông Tinh üy, Dáng üy trirrc thuc TinhUy;
- MTTQ va cac doàn the chInh trj - xa hi tinh;
UBND các huyn, thành pho;
- Các DVSNCL cap tinh;
- To chi'rc XH däc thu cap tinh;
- DNNN thuôc Khôi thi dua cüa tinh;
- Website tinh; Website VPUBND tinh;
- Luu: VP!, VP8

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TICH

Phim Dlnh Nghj
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