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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền cải cách hành chính
giai đoạn 2017-2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo
(Ban hành kèm theo Quyết định số 207/QĐ-SGDĐT ngày 31/7/2017 của Phòng GD&ĐT)

Thực hiện Quyết định số 1622/QĐ – SGD&ĐT ngày 29/6/2017 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính
(CCHC) nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 3307/QĐ-UBND ngày
24/5/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế về việc ban hành Kế hoạch tuyên
truyền cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn
thành phố Huế.
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Cải
cách hành chính giai đoạn 2017-2020 với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu
- Tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn
ngành nhận thức đầy đủ và thống nhất về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước
giai đoạn 2011-2020, Kế hoạch CCHC của UBND tỉnh giai đoạn 2016-2020 và các
văn bản liên quan đến CCHC của cơ quan cấp trên nhằm triển khai có hiệu quả đến
cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành giáo dục Thành phố.
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền CCHC nhằm nâng cao nhận
thức, tinh thần trách nhiệm tổ chức thực hiện CCHC, cải cách thủ tục hành chính
(TTHC) của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm
vụ.
- Phát huy vai trò tích cực trong việc tuyên truyền, phát hiện, phản ánh chính
xác, kịp thời những mặt tích cực cũng như những hạn chế trong công tác cải cách
hành chính.
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường sự tham gia của cá nhân, tổ
chức trong việc thực hiện CCHC và giám sát quá trình thực hiện CCHC của cơ quan
nhà nước.
2. Yêu cầu
- Thông tin, tuyên truyền phải bảo đảm tính kịp thời, đầy đủ, thường xuyên,
liên tục; đa dạng, phong phú về nội dung, hình thức, theo hướng thiết thực, hiệu quả.
- Thực hiện công tác tuyên truyền CCHC phải gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của
Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, Kế
hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 của UBND tỉnh và của cơ quan cấp
trên.
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- Lồng ghép công tác tuyên truyền CCHC nhà nước với việc tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà
nước.
- Đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm hiểu thông tin, khuyến khích, động viên cán bộ,
giáo viên, nhân viên tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình
thức nhằm mang lại hiệu quả cao.
II. ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN
Đối tượng tuyên truyền về CCHC nhà nước bao gồm toàn thể cán bộ, giáo
viên, nhân viên của ngành giáo dục Thành phố.
III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước về CCHC và kiểm soát TTHC:
- Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 11/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản
lý của bộ máy nhà nước; Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ
phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 2020; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ
tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về
tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;
Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành
quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính
nhà nước ở địa phương…
- Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy và Chương trình hành
động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU về việc đẩy mạnh CCHC,
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn
2016- 2020; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25/4/2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về
tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị
số 26-CT/UBND của UBND tỉnh ngày 17/10/2016 về đẩy mạnh CCHC gắn liền với
ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO
9001:2008 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa
bàn tỉnh;
- Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 của UBND tỉnh, Sở
GD&ĐT, UBND thành phố và Phòng GD&ĐT.
2. Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của người đứng đầu đơn vị sự
nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC, lấy lợi ích và sự
hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả công tác CCHC.
3. Phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của
Nhà nước trong tiến trình đổi mới, phát triển theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại
hóa đất nước, kết hợp với nội dung CCHC.
4. Phổ biến nội dung liên quan kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực
hiện công cuộc CCHC nhà nước như: Chương trình cải cách tổng thể, cải cách tổ
chức bộ máy, cải cách về chế độ công vụ, về tài chính công từng giai đoạn và hàng
năm; công tác kiểm soát TTHC và việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá
nhân, tổ chức về quy định hành chính.
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5. Tuyên truyền, giáo dục về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm, ý thức kỷ luật,
đạo đức công vụ; các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn công chức, chế độ tuyển
dụng, khen thưởng, kỷ luật, chế độ đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt trong cơ quan, đơn vị.
6. Tuyên truyền việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, một
cửa điện tử giữa các cơ quan hành chính thành phố; vị trí, vai trò, mục đích và hoạt
động của các Trung tâm Hành chính công thành phố; quyền và nghĩa vụ cơ bản của
công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước; trách nhiệm của cán
bộ công chức trong giải quyết công việc của người dân.
7. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Quy chế dân chủ trong hoạt động ở cơ quan,
đơn vị.
8. Phổ biến các vấn đề cần biết liên quan các bước thực hiện TTHC, chú trọng
một số lĩnh vực TTHC chủ yếu liên quan đến ngành giáo dục đào tạo
IV. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị sơ kết, tổng kết
năm học; các lớp học chính trị đầu năm học 2017-2018.
2. Thường xuyên đăng tải các tin, bài, các văn bản CCHC liên quan đến ngành
giáo dục trên website của Phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc.
3. Đưa nội dung CCHC vào các phiên họp thường kỳ.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch
CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở GD&ĐT,
UBND thành phố Huế, Phòng GD&ĐT, các đơn vị trường học trực thuộc có trách
nhiệm bám sát tình hình và nhiệm vụ CCHC, chủ động xây dựng và tổ chức thực
hiện việc tuyên truyền, phổ biến về công tác CCHC.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Phòng GD&ĐT,
giai đoạn 2017-2020; Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc
xây dựng Kế hoạch triển khai tại đơn vị trong đó xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm,
giải pháp chủ yếu, phân công tổ chức thực hiện có hiệu quả và đồng bộ./.
TRƯỞNG PHÒNG

Phan Nam
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