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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 31/3/2021  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại Sở Nội vụ 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 31/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp Sóc Trăng hội nhập và phát 

triển” giai đoạn 2021 - 2025, 

Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm 

vụ, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao nhận thức trong công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở 

Nội vụ về tầm quan trọng của phong trào thi đua “Doanh nghiệp Sóc Trăng hội 

nhập và phát triển” giai đoạn 2021 – 2025, từ đó nâng cao chất lượng công tác 

tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, 

nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và chất lượng dịch vụ công. 

Xác định nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Kế hoạch số 49/KH-UBND 

của Ủy ban nhân dân tỉnh để phối hợp tổ chức thực hiện, góp phần khuyến khích 

tinh thần khởi nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo để phát triển 

và hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới. 

2. Yêu cầu 

Toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Nội vụ được 

tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 49/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

nắm rõ đối tượng, nội dung, chỉ tiêu, thời gian thi đua của phong trào thi đua 

“Doanh nghiệp Sóc Trăng hội nhập và phát triển” giai đoạn 2021 – 2025. 

Các đơn vị thuộc và trực thuộc xác định rõ nhiệm được giao, phối hợp các 

cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 49/KH-UBND của Ủy ban nhân 

dân tỉnh 



2 

 

Tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 49/KH-UBND của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, nắm rõ đối tượng, nội dung, chỉ tiêu, thời gian thi đua của phong trào thi đua 

“Doanh nghiệp Sóc Trăng hội nhập và phát triển” giai đoạn 2021 – 2025. 

Đối tượng tuyên truyền: công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở 

Nội vụ. 

Hình thức triển khai: đăng tải toàn văn Kế hoạch số 49/KH-UBND của Ủy 

ban nhân dân tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử Sở Nội vụ; phổ biến qua hệ thống 

Quản lý văn bản và Điều hành. 

2. Thực hiện nội dung thi đua đối với cơ quan cấp tỉnh 

 a) Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm đảm bảo cho các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, 

đảm bảo quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của các doanh 

nghiệp.  

 b) Tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và hỗ trợ 

đầu tư nhằm góp phần tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để khuyến 

khích tinh thần khởi nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo để phát 

triển và hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới. 

c) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tại cơ quan, đặc biệt chú trọng 

cải cách thủ tục hành chính, vận động, khuyến khích doanh nghiệp, người dân sử 

dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đảm bảo thời gian giải quyết sớm 

hơn hạn định; đẩy mạnh thực hiện phương thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.  

3. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 49/KH-

UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh 

a) Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, 

cải thiện môi trường đầu tư.  

b) Chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện 

phong trào thi đua; xây dựng tiêu chí thi đua, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ 

chức bình xét thi đua; đồng thời thường xuyên theo dõi kiểm tra, đôn đốc việc 

triển khai thực hiện kế hoạch này; tham mưu cho Hội đồng Thi đua – Khen 

thưởng tỉnh xét khen thưởng hàng năm, khen thưởng tổng kết phong trào thi đua 

đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở chịu trách nhiệm phổ biến nội 

dung Kế hoạch số 49/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đến toàn thể công 

chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị. 

2. Phòng Cải cách hành chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được quy định, 

tham mưu lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại điểm a khoản 3 Mục II Kế 

hoạch này. 

3. Ban Thi đua – Khen thưởng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được quy định, 

tham mưu lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại điểm b khoản 3 Mục II Kế 

hoạch này 

4. Giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc 

Sở tổ chức thực hiện Kế hoạch; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện nhiệm vụ được giao tại khoản 3 Mục II Kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc; 
- Đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở;   
- Lưu: VT.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Phước Vĩnh 
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