SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG
TRƯỜNG THPT MỸ XUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 53/KH-THPTMX

Mỹ Xuyên, ngày 06 tháng 3 năm 2019

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019
Thực hiện kế hoạch số 277/KH-SGDĐT ngày 21/2/2019 của Sở GDĐT
Sóc Trăng về Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 và kế hoạch
số 26/KH-THPTMX ngày 28 tháng 01 năm 2019 của đơn vị về việc thực hiện
CCHC năm 2019;
Trường THPT Mỹ Xuyên xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành
chính năm 2019 như sau:
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu
- Nêu cao vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ
quan, đơn vị trong việc tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực
hiện tốt nhiệm vụ CCHC năm 2019 đã đề ra;
- Tuyên truyền các nhiệm vụ, nội dung công tác cải cách hành chính và
những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính tại cơ quan đơn vị;
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính
của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ;
- Tăng cường sự hiểu biết của nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và
tầm quan trọng của công tác CCHC, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính;
- Đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng
xử của công chức, viên chức thực hiện có hiệu quả việc giải quyết hồ sơ thủ tục
hành chính tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả;
- Phát huy vai trò tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong
việc đưa tin, bài về CCHC cũng như vai trò của các bộ phận trong việc phản ánh
chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả trong thực hiện
CCHC.
2. Yêu cầu
- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, kết hợp hình thức tuyên truyền
truyền thống với ứng dụng CNTT vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại
hiệu quả cao;
- Công tác phổ biến, tuyên truyền phải lịp thời, đầy đủ, thường xuyên,
hiệu quả;
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- Thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả trong mọi tầng
lớp cán bộ, viên chức nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu của cán bộ, viên
chức trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính nhà
nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính;
- Trang thông tin điện tử của đơn vị cập nhật đầy đủ các thủ tục hành
chính.
II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI TUYÊN TRUYỀN
1. Đối tượng
Toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức trong trường, học sinh, phụ huynh;
các tổ chức, cá nhân có liên hệ công tác.
2. Phạm vi
Nội dung tuyên truyền liên quan đến kế hoạch CCHC năm 2019 của Sở
Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng và kế hoạch thực hiện CCHC năm 2019 của đơn
vị.
III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung tuyên truyền
Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2019 tập trung vào các nội
dung trọng tâm sau:
- Tuyên truyền, phổ biến tầm quan trọng ý nghĩa, mục tiêu và tác động của
CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Xuyên, của tỉnh Sóc Trăng
và đất nước;
- Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước
về CCHC;
- Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan, đơn
vị đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC;
- Tuyên truyền về đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức ở cơ quan, đơn vị;
- Tuyên truyền, phổ biến các kế hoạch, kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC
của cơ quan và các đơn vị trực thuộc, trong đó, chú trọng những vấn đề sau:
+ Các Kế hoạch, báo cáo CCHC của Sở Giáo dục và Đào tạo và của đơn
vị;
+ Việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của của đơn vị;
+ Những mặt tích cực, những cách làm hay trong việc thực hiện công tác
CCHC tại đơn vị;
- Mức độ hài lòng của người dân về việc thực hiện thủ tục hành chính tại
cơ quan.
2. Hình thức tuyên truyền
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- Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử và các văn bản niêm yết tại
đơn vị.
- Tuyên truyền qua các cuộc họp; qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa công
tác CCHC;
- Niêm yết công khai các nội dung có liên quan đến công tác CCHC tại bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị;
- Tuyên truyền qua khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức khi thực
hiện thủ tục hành chính tại cơ quan.
- Tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính chú
trọng đến các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.
- Công khai các thủ tục hành chính.
IV. NHIỆM VỤ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN.
1. Nhiệm vụ
- Thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính bổ sung lên trang thông
tin điện tử của Nhà trường.
- Thông qua các cuộc họp, hội thảo chuyên đề về cải cách hành chính và
lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các hội nghị.
- Nhà trường tăng cường đối thoại trực tiếp với cán bộ, viên chức và cha mẹ
học sinh trong quá trình thực thi pháp luật của ngành, của địa phương và của đơn vị.
2. Thời gian thực hiện
Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng hoặc theo năm (tùy thuộc vào thời gian
ban hành các văn bản liên quan).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Căn cứ kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường xây dựng kế
hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 và triển khai thực hiện tại đơn
vị.
- Nhà trường, Công đoàn, chuyên môn, tổ chuyên môn phối hợp triển khai
kế hoạch đến 100% cán bộ, viên chức của đơn vị.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính
của trường THPT Mỹ Xuyên năm 2019./.
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT Sóc Trăng;
- Công chức, viên chức trong trường;
- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Kha Vĩnh Huy
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PHỤ LỤC
Phân công nhiệm vụ thực hiện công tác tuyên truyền CCHC năm 2019
(Kèm theo Kế hoạch số 26 /KH-THPTMX ngày 28 tháng 01 năm 2019)

Nội dung tuyên truyền

Hình thức

Bộ phận

Bộ phận

tuyên truyền

phụ trách

phối hợp

Thời gian
thực hiện

1. Tuyên truyền kết quả
điều tra sự hài lòng của
người dân về dịch vụ giáo
dục năm 2019.

Đăng tin trên
website

BGH và tổ Văn
phòng

Tin học

Tháng 1
năm 2019

2. Tuyên truyền kế hoạch
thực hiện CCHC năm
2019.

Đăng tin trên
website

BGH và tổ Văn
phòng

Tin học

Tháng 2,3
năm 2019

3. Tuyên truyền kết quả
Đăng tin trên
thực hiện CCHC quý I năm website
2019.

BGH và tổ Văn
phòng

Tin học

Tháng 2, 3
năm 2019

4. Triển khai nhiệm vụ
CCHC và công bố kết quả
CCHC năm 2019.

Lồng ghép trong
buổi họp Hội
đồng

BGH và tổ Văn
phòng

Tin học

Tháng 3
năm 2019

5. Tập huấn nghiệp vụ
công tác CCHC.

Lồng ghép trong
buổi họp Hội
đồng

BGH

Các bộ phận
trong nhà trường

Tháng 3
năm 2019

6. Tuyên truyền về đạo đức
công vụ, về trách nhiệm
của công chức cho công
chức ở đơn vị.

Lồng ghép trong
buổi họp Hội
đồng

BGH

Công đoàn

Tháng 4
năm 2019

7. Tuyên truyền kết quả
thực hiện CCHC 6 tháng
đầu năm 2019.

Đăng tin trên
website

BGH và tổ Văn
phòng

Tin học

Tháng 5
năm 2019

8. Tuyên truyền về việc
nâng cao năng lực phục vụ
nhân dân.

Lồng ghép trong
buổi họp Hội
đồng

BGH và bộ phận Các bộ phận
trong nhà trường
TNHS&TKQ

9. Tuyên truyền kết quả
cung cấp dịch vụ công trực
tuyến.

Đăng tin trên
website

BGH

Tin học

Tháng 7
năm 2019

10. Tuyên truyền kết quả
thực hiện CCHC quý III
năm 2019.

Đăng tin trên
website

BGH và tổ Văn
phòng

Tin học

Tháng 8
năm 2019

11. Tuyên truyền kết quả

Đăng tin trên

BGH và tổ Văn

Tin học

Tháng 9

Tháng 6
năm 2019

4

thực hiện chỉ thị số 26/CTTTg ngày 05/9/2016 của
TTCP về tăng cường kỷ
luật, kỷ cương trong các cơ
quan HCNN các cấp và chỉ
thị số 10/CT-UBND ngày
28/12/2012 của CT UBND
tỉnh về việc chấn chỉnh lề
lối làm việc, nâng cao ý
thức trách nhiệm và chất
lượng phục vụ trong hoạt
động công vụ của CB, CC,
VC.

website

phòng

12. Cập nhật trang thông
tin điện tử của cơ quan;
quản lý, cập nhật các thủ
tục hành chính trên
website.

Đăng tin trên
website

BGH và tổ Văn
phòng

Tin học

Tháng 10
năm 2019

13. Tuyên truyền kết quả
ứng dụng CNTT.

Đăng tin trên
website

BGH

Tin học

Tháng 11
năm 2019

14. Tuyên truyền về kết
Đăng tin trên
quả tiếp nhận giải quyết hồ website
sơ thủ tục hành chính tại bộ
phận tiếp nhận hồ sơ và trả
kết quả.

BGH và tổ Văn
phòng

Tin học

Tháng 12
năm 2019

15. Tuyên truyền kết quả
thực hiện CCHC năm 2019
của Sở GD và của đơn vị.

BGH và tổ Văn
phòng

Tin học

Tháng 12
năm 2019

Đăng tin trên
website

năm 2019
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