
  UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

           Số:        /KH-SKH                      Tuyên Quang, ngày         tháng 02 năm 2020 

    

KẾ HOẠCH 
Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 21/01/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về tuyên truyền về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

năm 2020, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành 

chính năm 2020 theo chức năng, nhiệm vụ của Sở, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, 

của cán bộ, công chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách 

hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; 

- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và doanh nghiệp thuộc 

lĩnh vực ngành Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời huy động, tăng cường sự tham gia 

giám sát của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện cải cách hành chính 

trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công của Sở trên địa bàn tỉnh. Góp 

phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh 

Tuyên Quang. 

2. Yêu cầu 

- Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên đến toàn thể cán bộ 

công chức trong cơ quan và các tổ chức, công dân và doanh nghiệp; nội dung tuyên 

truyền phải đầy đủ, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm và nhiệm vụ của cơ quan và 

từng nhóm đối tượng. 

- Công tác tuyên truyền phải gắn với mục tiêu nhiệm vụ Kế hoạch cải cách 

hành chính năm 2020; lồng ghép các thông tin tuyên truyền cải cách hành chính 

với việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

- Đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin về cải cách hành chính của cá nhân, tổ 

chức, doanh nghiệp. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Đối tượng 

Cán bộ, công chức, người lao động làm việc trong cơ quan; doanh nghiệp và 

nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
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2. Nội dung tuyên truyền 

2.1. Về tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác cải cách hành chính góp phần 

cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

2.2. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước về công tác cải cách hành chính. 

2.3. Trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan đối với việc 

triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính. 

2.4. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung Chương trình tổng thể cải cách 

hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP 

ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 phê 

duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 

56/KH-UBND ngày 07/7/2016 cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 

2016-2020; Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2020; kết quả 

thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020; tổng kết công tác cải cách hành 

chính năm 2011-2020. Trong đó tập trung thông tin, tuyên truyền những nội dung 

cơ bản sau đây: 

- Thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các cơ chế, 

chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công dân, tổ chức và 

doanh nghiệp. 

- Tăng cường tuyên truyền việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành 

chính, kiểm soát thủ tục hành chính; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, 

trọng tâm là các lĩnh vực: đầu tư, đăng ký kinh doanh. 

- Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan theo Nghị định 

số 61/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định 

của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỹ luật đối với cán 

bộ, công chức. 

- Tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây 

dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 

14/10/2015 của Chính phủ; kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến, đặc biệt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo quy định. 

- Thông tin kịp thời kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính 

của các cơ quan, đơn vị; tình hình triển khai và kết quả xác định Chỉ số cải cách 

hành chính; các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm trong công tác cải 

cách hành chính, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến 

hiệu quả trong công tác cải cách hành chính; phản ánh, phê phán những hiện tượng 

tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. 

http://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=225/Q%C4%90-TTg&match=True&area=2&lan=1&bday=04/02/2016&eday=04/02/2016
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III. CÁC HÌNH THỨC VÀ BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN 

1. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Trang thông tin điện tử; 

Hệ thống một cửa điện tử của cơ quan. Công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng các thủ tục 

hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, Trang thông tin điện 

tử tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, tìm hiểu thông tin. 

2. Lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, 

phổ biến các văn bản QPPL, các buổi họp giao ban hàng tháng của cơ quan. 

3. Gắn nội dung công tác tuyên truyền CCHC với công tác thi đua - khen 

thưởng trong hoạt động của từng phòng và các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao cho Văn phòng Sở làm đầu mối triển khai, đôn đốc, kiểm tra tình 

hình, kết quả thực hiện các hoạt động tuyên truyền theo Kế hoạch này; tổng hợp 

những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kịp thời báo cáo Lãnh đạo 

Sở để chỉ đạo.  

2. Trưởng phòng các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về cải cách hành chính để tuyên truyền cải 

cách hành chính đến cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp có liên quan 

đến dịch vụ hành chính công thuộc lĩnh vực mình quản lý. 

3. Các phòng chuyên môn báo cáo kết quả hoạt động tuyên truyền về cải cách 

hành chính năm 2020 của từng phòng gửi về Văn phòng Sở trước ngày 30/11/2020 

để tổng hợp, trình Giám đốc Sở ký gửi Sở Nội vụ. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2020 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở kịp thời triển khai 

thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận:                                                                         

- Sở Nội vụ; 

- Các Đ/c Lãnh đạo Sở;                                                                                             

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở;                                                                            
- Đăng Website Sở;                

- Lưu: VT, VP.                                                                                          

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vân Đình Thảo 
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