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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2021
Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số
1175/STTTT-TTBCXB về việc báo cáo công tác tuyên truyền về cải cách hành
chính năm 2020 và xây dựng kế hoạch tuyên truyền năm 2021, Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính
năm 2021, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý
nghĩa, nội dung, mục tiêu, giải pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính;
nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong thực hiện cải cách hành chính; chú trọng
công tác phối hợp giữa các phòng ban, đơn vị trong việc thực hiện, hỗ trợ, chia
sẻ thông tin trong tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021.
- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện cải cách
hành chính, từng bước đáp ứng các nhu cầu về dịch vụ hành chính của tổ chức và
công dân.
2. Yêu cầu:
- Triển khai công tác tuyên truyền phải thiết thực, hiệu quả theo tiến độ, kế
hoạch đề ra.
- Phổ biến nội dung cải cách hành chính kịp thời, đầy đủ, thường xuyên,
phù hợp với yêu cầu, đặc điểm và nhiệm vụ của ngành.
- Kết hợp tuyên truyền với việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính,
lồng ghép phổ biến, tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật
của Nhà nước.
- Đáp ứng kịp thời việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin của cán bộ, công chức,
viên chức và mọi tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp về công tác cải cách hành
chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính.
II. ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN
Đối tượng tuyên truyền về chương trình cải cách hành chính nhà nước
gồm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, doanh
nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC
đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các quan điểm, chủ trương của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC.

- Tuyên truyền đầy đủ kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của Trung
ương và của tỉnh về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.
- Tuyên truyền, phổ biến vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của
người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính
trị, xã hội đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở từng
cơ quan đơn vị đến từng cán bộ, đảng viên.
- Tình hình triển khai và kết quả của việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa
liên thông hiện đại trong giải quyết thủ tục hành chính.
- Lộ trình triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, tiến tới xây dựng nền
kinh tế số, xã hội theo Nghị định số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về
một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020,
định hướng đến năm 2025.
- Tuyên truyền và phát huy các sáng kiến, giải pháp hay, mô hình tốt trong
thực hiện CCHC; ứng dụng công nghệ thông tin vào đẩy mạnh CCHC.
2. Hình thức tuyên truyền:
- Đăng tải các tin, bài, văn bản về cải cách hành chính, cập nhật bộ thủ tục
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên trang tin thành phần của Sở.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ có chủ đề hoặc lồng ghép chủ
đề về cải cách hành chính.
- Công khai bộ thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan; trên trang thông tin
điện tử của Sở và tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.
- Thông qua các hội nghị tổng kết, các lớp tập huấn lồng ghép nội dung
tuyên truyền cải cách hành chính.
- Thiết kế pano, áp phích, xây dựng các tập tài liệu văn bản về cải cách
hành chính.
- Xây dựng phóng sự, tin bài phát trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh
trong Chuyên mục Văn hóa Quảng Ngãi.
- Tuyên truyền bằng xe lưu động.
- Tuyên truyền thông qua Đội tuyên truyền lưu động tỉnh.
III. KINH PHÍ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Kinh phí:
- Các phòng ban, đơn vị được giao nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành
chính theo kế hoạch này, hàng năm xây dựng dự toán kinh phí gửi Văn phòng Sở
thẩm định, tham mưu trình Giám đốc Sở quyết định.
- Văn phòng Sở cân đối, bố trí kinh phí để các phòng ban, đơn vị thực hiện
công tác tuyên truyền cải cách hành chính từ dự toán thu chi hàng năm.
2. Tổ chức thực hiện:
a) Văn phòng Sở
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- Chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị tham mưu, hướng dẫn nội
dung tuyên truyền. Hàng quý, năm có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả
công tác tuyên truyền cải cách hành chính theo quy định.
- Thực hiện công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở tại trụ cơ quan và trên trang tin thành phần của Sở; thực hiện đăng tải các tin
bài về hoạt động cải cách hành chính trên trang tin thành phần của Sở.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác cải cách hành
chính nhà nước năm 2021.
- Hướng dẫn các phòng ban, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí phục vụ
công tác tuyên truyền CCHC, trình Giám đốc Sở quyết định.
b) Phòng Quản lý Văn hóa
- Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ có chủ
đề hoặc lồng ghép chủ đề về cải cách hành chính.
- Hướng dẫn Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh xây dựng chương trình
tuyên truyền lưu động có lồng ghép nội dung tuyên truyền cải cách hành chính
(xe tuyên truyền lưu động, pano, áp phích).
c) Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh:
- Phối hợp với Văn phòng Sở và Phòng Quản lý Văn hóa biên tập nội dung
tin bài để tuyên truyền bằng xe lưu động; Thiết kế pano, áp phích tuyên truyền
về công tác cải cách hành chính.
- Xây dựng chương trình biểu diễn tuyên truyền lưu động có lồng ghép nội
dung tuyên truyền cải cách hành chính để tuyên truyền đến nhân dân các xã vùng
sâu vùng xa trong tỉnh.
- Xây dựng phóng sự, tin bài, phản ánh các gương điển hình tại các đơn vị,
địa phương làm tốt công tác cải cách hành chính trên Chuyên mục Văn hóa
Quảng Ngãi phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021, yêu cầu
các phòng ban, đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá
trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các phòng ban, đơn vị liên
hệ Văn phòng Sở để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, VP.

Nguyễn Minh Trí
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