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BÁO CÁO
Sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức
Văn phòng UBND tỉnh Sơn La thi đua thực hiện văn hóa công sở"
giai đoạn 2019 - 2025
Căn cứ Hướng dẫn số 856-HD/SNV ngày 15/5/2022 của Sở Nội vụ hướng
dẫn sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Sơn
La thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. Văn phòng UBND
tỉnh báo cáo kết quả thực hiện như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Chức năng, nhiệm vụ
Văn phòng UBND tỉnh với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND
tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về chương trình, kế hoạch công tác; kiểm soát thủ tục
hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh,
cấp huyện và cấp xã; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về
hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; đầu mối Cổng Thông tin điện tử,
kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo điều hành của UBND, Chủ
tịch UBND tỉnh; quản lý Công báo và phục vụ các hoạt động chung của UBND
tỉnh; giúp Chủ tịch UBND và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ,
quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý văn thư, lưu trữ và công tác quản trị nội bộ
của Văn phòng.
Văn phòng luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và
trực tiếp của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng như thường xuyên
nhận được sự phối kết hợp của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong
tỉnh. Tập thể Lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức luôn có tinh thần đoàn
kết, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nhiệt tình, tận tụy với
công việc, có tinh thần trách nhiệm trước mọi nhiệm vụ được giao.
2. Về tổ chức, biên chế
Lãnh đạo Văn phòng gồm Chánh Văn phòng và 03 Phó Chánh Văn phòng
(Trong đó có 01 đồng chí kiêm nhiệm Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh; 01 đồng
chí kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công).
Các phòng, ban trực thuộc Văn phòng gồm: Phòng Tổng hợp; Phòng Nội
chính; Phòng Kinh tế; Phòng Khoa giáo - Văn xã; Phòng Kiểm soát Thủ tục
hành chính; Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị; Ban Tiếp công dân tỉnh;
Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Các đơn vị sự nghiệp gồm: Trung tâm Thông tin, Nhà khách UBND tỉnh
và Nhà khách Thanh Xuân - Hà Nội.
Tính tới thời điểm báo cáo, biên chế của Văn phòng được giao năm 2022:
công chức được giao là 60, đang thực hiện 58; biên chế sự nghiệp 16, đang thực
hiện 15; Hợp đồng là 07. Tổng số viên chức, lao động hai đơn vị sự nghiệp công
lập trực thuộc (Nhà khách Thanh Xuân - Hà Nội, Nhà khách UBND tỉnh là 47
người) đã thực hiện tự chủ tài chính 100%.
3. Thuận lợi
Văn phòng luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và
trực tiếp của Thường trực UBND tỉnh cũng như thường xuyên nhận được sự
quan tâm, giúp đỡ phối kết hợp có hiệu quả của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và
UBND các huyện, thành phố trong tỉnh. Đặc biệt phong trào thi đua, khen
thưởng của Văn phòng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của tập thể Lãnh
đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng cũng như sự phối hợp, hướng dẫn của Sở
Nội vụ.
Tập thể lãnh đạo Văn phòng luôn đoàn kết, thống nhất, dân chủ trong tổ
chức và điều hành mọi hoạt động của Văn phòng, chấp hành nghiêm nguyên tắc
tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. 100% đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức luôn có tinh thần đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh
đạo của Đảng. Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, nhiệt tình, tận tụy với
công việc, tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua nói chung và phong trao
thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh Sơn La thi đua
thực hiện văn hóa công sở" nói riêng tạo động lực thúc đẩy các tập thể và cá
nhận thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.
4. Khó khăn
Hoạt động của Văn phòng mang tính đặc thù; công tác tham mưu của Văn
phòng đa ngành, đa lĩnh vực; nhiều nội dung công việc mang tính đột xuất, cấp
thiết, thường xuyên phải đi công tác, có ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện
phong trào thi đua.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát động phong trào thi đua
a) Việc ban hành văn bản chỉ đạo triển khai
Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh
Sơn La về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức
Sơn La thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Văn phòng đã
ban hành Kế hoạch số 29/KH-VPUB ngày 14/8/2019 tổ chức thực hiện phong
trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh Sơn La thi
đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Nội dung kế hoạch yêu
cầu các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và căn cứ kết quả
thực hiện phong trào thi đua là một trong những tiêu chí quan trong để đánh giá
thi đua và xem xét khen thưởng toàn diện hàng năm đối với tập thể và cá nhân

thuộc cơ quan Văn phòng.
Kế hoạch được cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia,
nhiệt tình hưởng ứng và đã đạt được kết quả tích cực, tạo chuyển biến tốt trong
nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
phong cách giao tiếp, ứng xử, thái độ hợp tác, tương trợ đồng nghiệp trong công
việc; tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp có những đổi mới rõ rệt.
b) Phân công nhiệm vụ, tổ chức; tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc
đánh giá kết quả chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua
Văn phòng chỉ đạo phòng Tổ chức - Hành chính- Quản trị tham mưu ban
hành kế hoạch; xây dựng các tiêu chí thi đua cho từng nội dung thực hiện phong
trào; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện
tốt phong trào thi đua.
2. Công tác tuyên truyền
Để thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, Đảng ủy và Lãnh đạo Văn
phòng đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, quán triệt, triển khai các văn bản của
cấp trên như: Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/0219 của Thủ tướng Chính
phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công
chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Kế hoạch số 179/KHUBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh Sơn La tổ chức thực hiện phong trào thi
đua “Cán bộ, công chức, viên chức Sơn La thi đua thực hiện văn hóa công sở”
giai đoạn 2019-2025 và Kế hoạch số 29/KH-VPUB ngày 14/8/2019 của Văn
phòng tới toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại
các hội nghị, cuộc họp Đảng bộ, hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, các cuộc
họp giao ban Văn phòng, các cuộc họp phòng và chi bộ; qua hệ thống quản lý
văn bản điều hành, Trang thông tin điện tử của Văn phòng.
III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Kết quả thực hiện phong trào thi đua
a) Công tác xây dựng, ban hành quy định, nội quy, quy chế của Văn
phòng về văn hóa công sở
Văn phòng ban hành các văn bản triển khai thực hiện như: Quyết định số
34/QĐ-VPUB ngày 29/3/2018 ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức nghề
nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ công chức viên chức Văn phòng UBND
tỉnh Sơn La; Quyết định số 72/QĐ-VPUB ngày 24/7/2020 ban hành Quy chế
làm việc của Văn phòng UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 59/QĐ-VPUB ngày
25/4/2022 ban hành Quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với
người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc
Văn phòng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Quyết định số
60/QĐ-VPUB ngày 25/4/2022 ban hành Quy chế văn hóa công sở của Văn
phòng UBND tỉnh.
b) Việc thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Trong những năm qua, Đảng ủy và Lãnh đạo Văn phòng luôn chủ động,
tích cực, đôn đốc, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực,
nhiệm vụ được phân công phụ trách. Trong công tác chỉ đạo, điều hành mọi hoạt
động của Văn phòng nói chung công tác cải cách hành chính nói riêng tiếp tục
được đổi mới về nội dung, phương pháp, triển khai thực hiện đồng bộ và có
nhiều chuyển biến tích cực.
Tính từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 23/5/2022: Bộ phận tiếp nhận hồ
sơ và trả kết quả của Văn phòng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã
tiếp nhận 4.218 hồ sơ (trong đó hồ sơ tiếp nhận mới là 4193 hồ sơ, hồ sơ kỳ
trước chuyển sang do chưa giải quyết xong là 25 hồ sơ). Đã giải quyết 4.212 hồ
sơ (trong đó trả sớm hạn 3.543 hồ sơ, đúng hạn 479 hồ sơ, trả lại 190 hồ sơ); còn
06 hồ sơ đang giải quyết.
Kết quả trong năm 2019, chỉ số cải cách hành chính của Văn phòng xếp ở
vị trí thứ 6/20; năm 2020 xếp ở vị trí thứ 10/20; năm 2021 xếp ở vị trí thứ 6/20
các sở, ngành.
c) Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan
Văn phòng
Văn phòng thường xuyên duy trì việc triển khai ứng dụng CNTT vào hoạt
động của cơ quan Văn phòng và đạt được những kết quả nhất định, góp phần
nâng cao năng lực điều hành và đẩy mạnh việc thực hiện công tác cải cách hành
chính. Văn phòng ban hành Quyết định số 07/QĐ-VPUB ngày 24/02/2021 về
việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và
điều hành Văn phòng UBND tỉnh. Đồng thời thường xuyên thực hiện tốt việc
gửi, nhận văn bản giữa UBND tỉnh, Văn phòng liên thông với Văn phòng Chính
phủ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan đơn vị
ngành dọc cùng tham gia hệ thống. Trên hệ thống quản lý văn bản điều hành
100% văn bản đi và văn bản đến đều được xử lý trên phần mềm ioffice và được
ký số theo quy định (trừ các văn bản có nội dung mật, văn bản về lĩnh vực tài
chính) và áp dụng việc gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan với các phòng, ban,
đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Văn phòng bằng hộp thư điện
tử công vụ và hệ thống quản lý điều hành văn bản- ioffice. Hệ thống Cơ sở dữ
liệu quản lý theo dõi của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hệ thống thông tin
báo cáo của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của tỉnh và
của Văn phòng hoạt động ổn định thông suốt an toàn và bảo mật. Phối hợp với
các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉnh sửa các lỗi, hoàn thiện các yêu cầu kỹ
thuật đảm bảo việc kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản trong việc gửi nhận văn bản điện tử. Thực hiện tốt việc chữ ký số đối với các loại văn bản theo
danh mục được quy định tại các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Tham mưu
thực hiện tốt hệ thống giao ban trực tuyến kết nối giữa UBND tỉnh với Chính
phủ, các Bộ, ngành trung ương và UBND các huyện đã nâng cao hiệu quả trong
việc chỉ đạo điều hành của tỉnh, hiện đại, nhanh chóng, kịp thời. Qua đó góp
phần tích cực phục vụ cải cách hành chính, minh bạch hóa thông tin, tiết kiệm
thời gian đối với các nguồn lực.

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một
số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 2020, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 15/8/2019
của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính
phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai
đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025. Để giảm thiểu sử dụng văn bản
giấy trong các phiên họp của UBND tỉnh và các cuộc họp tại Văn phòng UBND
tỉnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính
nhằm nâng cao năng lực, chất lượng phục vụ công tác của UBND tỉnh. Nhằm tiết
kiệm kinh phí và sử dụng hiệu quả Hệ thống họp không giấy mà các cơ quan nhà
nước dự kiến thuê trong thời gian tới, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu triển
khai Hệ thống điều hành và quản lý văn bản, hệ thống thông tin phục vụ họp
(eCabinet), hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Sơn La, dịch vụ công nghệ thông tin
phục vụ phòng họp trực tuyến, thư điện tử công vụ, Cổng Thông tin điện tử tỉnh
Sơn La.
d) Việc xây dựng và giữ gìn cơ quan Văn phòng văn minh, hiện đại,
xanh, sạch, đẹp
Chấp hành nghiêm việc thực hiện quy chế làm việc của cơ quan Văn phòng
đặc biệt cán bộ, công chức, viên chức luôn có phong cách làm việc nghiêm túc, thái
độ ứng xử văn minh, lịch sự, nhã nhặn, khiêm tốn trong phối hợp xử lý công việc
với đồng nghiệp và trong giao dịch với người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Thực
hiện tốt cơ quan Văn phòng không thuốc lá, không sử dụng rượu, bia trong giờ làm
việc; đeo thẻ công chức trong khi thực thi công vụ, trang phục công sở gọn gàng,
lịch sự; giữ gìn cơ quan sạch đẹp.
đ) Việc tổ chức các phong trào thi đua
Hàng năm, thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện công
tác thi đua, khen thưởng năm. Văn phòng đã ban hành các Kế hoạch thực hiện công
tác thi đua, khen thưởng năm của Văn phòng. Trọng tâm là các phong trào thi đua
“Dân vận khéo gắn với thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan Văn phòng
UBND tỉnh” được tiến hành thường xuyên, liên tục, hiệu quả, phù hợp với yêu
cầu, nhiệm vụ của từng phòng, ban, đơn vị và gắn với các phong trào thi đua và
các cuộc vận động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới ”; phong
trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”
và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh Sơn
La thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách
hành chính”; Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng và thực
hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo gắn với thực hiện quy chế dân chủ tại cơ
quan Văn phòng” gắn với nâng cao đạo đức, trách nhiệm công vụ, kỷ luật, kỷ
cương hành chính, thực hiện tốt phương châm “trọng dân, gần dân, học dân, hiểu
dân và có trách nhiệm với dân"; Phong trào "Sơn La đoàn kết, chung sức, đồng
lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid19"; Chương trình "Sóng
và máy tính cho em"…

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của phòng, ban, đơn vị và chức trách,
nhiệm vụ được giao, các cá nhân thường xuyên nghiên cứu để có những sáng
kiến hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện cải cách hành chính, trong giải quyết
công việc nhằm thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.
Hàng năm thông qua Hội nghị triển khai nhiệm vụ, Văn phòng phối hợp với
Công đoàn tổ chức ký kết giao ước thi đua với những tiêu chí và mục tiêu cụ thể.
Đồng thời, tổ chức cho các tập thể và cá nhân các phòng, ban, đơn vị đăng ký các
danh hiệu thi đua. Văn phòng luôn chú trọng xây dựng tập thể lao động tiên tiến và
cá nhân đạt các danh hiệu thi đua. Đề cao vai trò trác nhiệm của người đứng đầu,
cấp phó của người đứng đầu trong việc chỉ đạo và triển khai thực hiện các phong
trào thi đua. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kịp thời phát hiện, uốn nắn những
yếu kém trong quá trình tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, phối kết hợp với
các tổ chức đoàn thể phát động các phong trào thi đua, phát hiện nhân tố mới, bồi
dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến
và kinh nghiệm hay trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tại các hội nghị đánh giá
mức độ hoàn thành nhiêm vụ, xét khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân, Văn
phòng gắn các tiêu chí thực hiện quy chế văn hóa công sở để đánh giá, phân loại.
Qua đó biểu dương, khen thưởng và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền khen
thưởng đối với tập thể, cá nhân đảm bảo đúng quy định.
2. Những cách làm hay, sáng tạo
Trong những năm công tác thi đua khen thưởng được Lãnh đạo Văn phòng
quan tâm sát sao chỉ đạo nhằm động viên các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm
vụ được giao. Bên cạnh việc thực hiện các phong trào thi đua Văn phong đã thường
xuyên khuyến khích các tập thể và cá nhân có cách làm hay, sáng tạo nhằm lan tỏa
tới toàn thể cơ quan Văn phòng.
Kết quả: Văn phòng đã có nhiều sáng kiến của tập thể và cá được cấp cơ sở
công nhận, phạm vi ảnh hưởng rộng (các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành
phố). Đặc biệt trong 2 năm qua trước diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, Văn
phòng tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND thực hiện tốt nhiệm vụ "kép" vừa
phục hồi phát triển kinh tế- xã hội, vừa phòng, chống tốt dịch bệnh. Trước tình hình
đó, Văn phòng đã có 02 sáng kiến đem lại hiệu quả cao được cấp cơ sở công nhận
đó là: (1) Giải pháp ứng dụng phần mềm Họp trực tuyến tại Văn phòng UBND
tỉnh.(Hiệu quả của sáng kiến: Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành
của Văn phòng và nâng cao hiệu quả công tác tham mưu của Văn phòng UBND
tỉnh với UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, góp phần thực
hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng, chống tốt dịch bệnh vừa duy trì, phát triển
kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; Giảm chi phí, thời gian đi lại
tham dự họp của các đơn vị, thành viên ở xa cơ quan quản lý tổ chức hội, họp;
Kịp thời quán triệt, triển khai các nhiệm vụ cấp thiết.) (2) Giải pháp ứng dụng
phần mềm Họp không giấy tờ (eCabinet) tại Văn phòng UBND tỉnh (Hiệu quả
của sáng kiến: Với mục tiêu cao nhất là làm thay đổi phương thức làm việc của cán
bộ, công chức, viên chức của Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban,
ngành và UBND các huyện, thành phố và Văn phòng UBND tỉnh từ việc chủ yếu

dựa trên văn bản giấy sang phương thức làm việc trên môi trường mạng, sử dụng
văn bản điện tử, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của
tỉnh nói chung và các cơ quan, đơn vị nhà nước các cấp nói riêng; tạo môi trường
làm việc hiện đại, văn minh; Tiết kiệm khoảng 30% chi phí cho photo, in ấn tài
liệu; giảm khoảng 50% chi phí bảo dưỡng máy photo, máy in...; giảm 40% chi
phí cho việc chuyển phát văn bản gửi đại biểu dự họp; giảm khoảng 30% thời
gian họp; Việc áp dụng hệ thống eCabinet là giải pháp nhằm giảm thiểu văn bản,
giấy tờ hành chính trong phòng họp, đẩy nhanh hiệu quả làm việc, tiết kiệm thời
gian, tiết kiệm chi phí, giúp lãnh đạo đưa ra quyết định kịp thời, nhanh chóng,
chính xác, giúp người dùng có thể chia sẻ thông tin, trao đổi và phản hồi dễ
dàng. Nhờ vậy, mọi vấn đề được xử lý nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả).
3. Đánh giá tác động, hiệu quả của phong trào thi đua đối với việc thực
hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở gắn với việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Hàng năm Đảng ủy và Lãnh đạo Văn phòng xây dựng kế hoạch triển khai
thực hiện các phong trào thi đua, trong đó chỉ đạo các chi bộ, phòng, đơn vị,
đoàn thể đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ; sinh hoạt định kỳ của phòng, đơn
vị, đoàn thể. Trong quá trình học tập, cùng với các nội dung chuyên đề do Trung
ương hướng dẫn, các chi bộ, phòng, đơn vị, đoàn thể chủ động xây dựng nội
dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với
thực tế, thiết thực với đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, coi đây là
công việc quan trọng, thường xuyên. Đánh giá kết quả việc đưa nội dung học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và nghị quyết Trung ương
4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy
thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa”, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ,
đảng viên trong nội bộ.
4. Công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua
Hàng năm, Văn phòng xây dựng Kế hoạch và thành lập Tổ kiểm tra việc
thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với kiểm tra việc thực hiện văn hóa
công sở đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng. Nội dung kiểm tra
hàng năm: kiểm tra việc chấp hành Quy chế làm việc của Văn phòng (chương trình,
kế hoạch công tác của từng phòng, ban, đơn vị); tiến độ, chất lượng tham mưu giải
quyết công việc của các phòng, ban, đơn vị được kiểm tra theo từng nhiệm vụ
được giao; kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính
nhà nước các cấp; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 18/12/2013 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên,
công chức, viên chức; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/3/2022 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về nêu cao tinh thầng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 23/5/2017 của Chủ tịch UBND

tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong
hoạt động công vụ, công chức; Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo
đức công vụ, văn hóa công sở của công chức, viên chức tại các phòng, ban, đơn vị
(việc thực hiện thời gian làm việc, trang phục làm việc, việc quản lý, sử dụng thẻ
cán bộ, công chức, viên chức...).
5. Kết quả biểu dương, tôn vinh, khen thưởng phong trào thi đua
Thực hiện Kế hoạch số số 29/KH-VPUB ngày 14/8/2019 tổ chức thực
hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh
Sơn La thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; Căn cứ Hướng
dẫn số 856-HD/SNV ngày 15/5/2022 của Sở Nội vụ hướng dẫn sơ kết 03 năm
thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Sơn La thi đua thực
hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. Ngày 17/5/2022, Văn phòng ban
hành Kế hoạch số 30/KH-VPUB về sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua
“Cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh Sơn La thi đua thực hiện
văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Nội dung kế hoạch yêu cầu các phòng,
ban, đơn vị xét và đề nghị khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích
thật sự xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua. Hình thức đề nghị khen
thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Chánh Văn
phòng. Hiện tại Văn phòng đang tổng hợp, rà soát và đề xuất khen thưởng theo
quy trình quy định.
V. ĐÁNH GIÁ CHUNG, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Kết quả đạt được
Văn phòng đã ban hành Kế hoạch và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc có hiệu
quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh
Sơn La thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. Qua đó góp
phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị trong việc
triển khai thực hiện văn hóa công sở của cơ quan Văn phòng.
Việc triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Văn phòng luôn
nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Lãnh đạo Văn phòng tạo
được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động cụ thể trong đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức và người lao động. Việc thực hiện công tác khen thưởng
được Lãnh đạo Văn phòng họp bàn và có ý kiến tham gia của tập thể, của cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động. Công khai các tập thể và cá nhân được
khen thưởng tại Văn phòng đã tạo được mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ,
quyền dân chủ được thực thi và đảm bảo theo quy định của pháp luật.
2. Một số hạn chế
- Việc triển khai một số văn bản về công tác thi đua, khen thưởng ở một
số đơn vị vẫn còn chậm.
- Một số công chức, lao động chưa mạnh dạn đề xuất báo cáo hội đồng
các giải pháp, sáng kiến, cách làm hay được áp dụng tại tổ chức, đơn vị.
3. Đề xuất, kiến nghị: Không có.

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng báo cáo Sở Nội vụ./.
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