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Số: 296 /SGDĐT-VP

Quảng Trị, ngày 23 tháng 02 năm 2021

V/v đôn đốc đăng ký sáng kiến trong thực
hiện nhiệm vụ, cải cách hành chính năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Trưởng phòng thuộc Sở.
Năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo được UBND tỉnh Quảng Trị chấm
điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo Quyết định số 360/QĐ-UBND
ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị đạt 326,7 điểm, tăng 3,68 điểm, xếp
vị trí thứ 1/20 đơn vị và xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Kết quả
chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 theo Quyết định 301/QĐUBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị đạt 91,31 điểm, xếp vị trí
thứ 2/20 đơn vị và xếp loại “Tốt”.
Kết quả đó là sự nỗ lực, trách nhiệm và quyết tâm cao của tập thể cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị trực
thuộc Sở trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, PAPI, PCI, SIPAS và cải cách
hành chính. Đặc biệt là sự đóng góp không nhỏ của các sáng kiến trong thực
hiện nhiệm vụ, cải cách hành chính của các phòng: Phòng QLCL-CNTT (03
sáng kiến), Văn phòng Sở (02 sáng kiến), Phòng KHTC (01 sáng kiến), Phòng
GDTrH-GDTX (01 sáng kiến), Phòng GDTH-MN (01 sáng kiến).
Để tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chỉ
số cải cách hành chính năm 2021. Tại Kế hoạch số 48/KH-SGDĐT ngày
08/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở đã đề nghị các phòng thuộc Sở đăng
ký sáng kiến trong việc thực hiện nhiệm vụ, cải cách hành chính năm 2021 thời
gian hoàn thành trước ngày 05/02/2021.
Lãnh đạo Sở đề nghị các phòng thuộc Sở đăng ký sáng kiến trong thực hiện
nhiệm vụ năm 2021 (bao gồm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, PAPI, PCI,
SIPAS và cải cách hành chính),cụ thể như sau:
1. Thanh tra Sở, Phòng GDTH-GDMN: mỗi đơn vị tối thiểu 01 sáng kiến
trong việc thực hiện nhiệm vụ.
2. Các Phòng còn lại: tối thiểu 01 sáng kiến trong việc thực hiện nhiệm vụ
và 01 sáng kiến cải cách hành chính.
Lãnh đạo Sở yêu cầu Trưởng phòng thuộc Sở rà soát và đăng ký sáng kiến
gửi về Văn phòng Sở trước ngày 15/3/2021./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nội vụ (để biết);
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, VP.
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