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Mỹ Xuyên, ngày 09 tháng 4 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020
Căn cứ Kế hoạch số 285/KH-SGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Sóc Trăng về việc tuyên truyền Cải cách Hành chính năm 2020.
Trường Nuôi Dạy Trẻ Khuyết Tật tỉnh Sóc Trăng xây dựng Kế hoạch tuyên truyền
cải cách hành chính năm 2020 như sau:
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:
1. Mục tiêu:
- Tuyên truyền các nhiệm vụ, nội dung công tác CCHC và những kết quả nổi bật
trong công tác CCHC trong nhà trường;
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện CCHC của các cá nhân trong
quá trình thực thi nhiệm vụ;
-Tăng sự hiểu biết của CB, GV-CNV về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
2. Yêu cầu:
- Đa dạng các hình thức tuyên truyền;
- Việc tuyên truyền, phổ biến phải kịp thời, đầy đủ và thường xuyên có hiệu quả;
- Công tác tuyên truyền CCHC phải cụ thể, rõ ràng, định lượng được nội dung
công việc thực hiện.
II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI TUYÊN TRUYỀN:
1. Đối tượng:
- Toàn thể CB,GV-CNV trong nhà trường, các tổ chức, cá nhân có liên hệ công
tác.
2. Phạm vi:
- Nội dung tuyên truyền có liên quan đến Kế hoạch CCHC năm 2020 của Sở
GD&ĐT, Kế hoạch CCHC năm 2020 của nhà trường.
III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN:
1. Nội dung tuyên truyền:
- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung Kế hoạch CCHC của Sở GD&ĐT và của
nhà trường.
- Tuyên truyền về đạo đức nghề nghiệp, về trách nhiện của từng cá nhân CB,GVNV trong nhà trường.
- Tuyên truyền những kết quả nổi bật trong việc thực hiện CCHC như: kết quả tiếp
nhận giải quyết hồ sơ thủ tục CCHC, sự hài lòng của người dân và việc ứng dụng công
nghệ thông tin trong công tác quản lý, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.
2. Hình thức tuyên truyền:

- Đăng tải tin, bài viết, kế hoạch, báo cáo có liên quan đến công tác CCHC trên
trang thông tin điện tử của Sở, của trường;
- Tuyên truyền qua hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC;
- Tuyên truyền qua việc tập huấn nghiệp vụ công tác CCHC;
- Tuyên truyên trong sinh hoạt chuyên đề, tổ khối;
- Niêm yết công khai các nội dung có liên quan đến thủ tục hành chính tại nhà
trường.
Tuyên truyền qua công tác điều tra xã hội học về mức độ hài lòng của người dân
về dịch vụ giáo dục công.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Nhà trường tổ chức thực hiện tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm
2020 và triển khai đồng bộ trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên;
- Tổ chức tuyên truyền và quán triệt nhận thức đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên,
nhân viên về vị trí và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính;
- Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tuyên truyền CCHC của
nhà trường;
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả phải niêm yết công khai các nội dung liên
quan thủ tục hành chính, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo
quy định;
- Bộ phận kế toán nhà trường tham mưu lãnh đạo việc hỗ trợ kinh phí thực hiện
kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2020, và thanh quyết toán theo quy định (nếu có).
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 của
Trường Nuôi Dạy Trẻ Khuyết Tật tỉnh Sóc Trăng đề nghị các bộ phận có liên phối hợp
thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc cần phải báo cáo về
lãnh đạo, Sở GDĐT xin ý kiến xem xét hướng dẫn giải quyết./.
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT (để b/c);
- Lưu: VT, NDTKT.

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC
Phân công triển khai thực hiện công tác tuyên truyền CCHC năm 2020
Thời gian

Nội dung

Bộ phận thực hiện

Xây dựng KH, triển khai công tác
tuyên truyền CCHC, Phát động
Tháng 1,2 /2020
Ban Chỉ đạo - Bộ phận
tuyên truyền rộng rãi trong nhà
phụ trách CCHC
trường

Tháng 3/2020

Tuyên truyền công tác CCHC, và
triển khai thực hiện Kế hoạch
Ban Chỉ đạo - Bộ phận
CCHC. Tập huấn nghiệp vụ công
phụ trách CCHC
tác CCHC (nếu có triệu tập)

Tháng 4/2020

Tuyên truyền về đạo đức công việc,
Ban Chỉ đạo - Bộ phận
về trách nhiệm của CB,GV-NV
phụ trách CCHC
trong nhà trường.

Tháng 5/2020

Tuyên truyền kết quả thực hiện Ban Chỉ đạo - Bộ phận
CCHC 6 tháng đầu năm 2020
phụ trách CCHC

Tháng 6/2020

Tuyên truyền nâng cao năng lực Ban Chỉ đạo - Bộ phận
phục vụ nhân dân của nhà trường.
phụ trách CCHC

Tháng 7, 8/2020

Tuyên truyền kết quả thực hiện Ban Chỉ đạo - Bộ phận
nhiệm vụ, công tác CCHC
phụ trách CCHC

Tháng 9 /2020

Tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ
thị số 26/CT-TTg 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 UBND tỉnh Ban Chỉ đạo - Bộ phận
Sóc Trăng về việc chấn chỉnh lề lối phụ trách CCHC
làm việc, nâng cao ý thức trách
nhiệm và chất lượng phục vụ trong
hoạt động công vụ của CB,CC,VC

Tháng 10/2020

Cập nhật trang thông tin điện tử, Ban Chỉ đạo - Bộ phận

Ghi
chú

cập nhật các thủ tục CCHC.

phụ trách CCHC

Tháng 11/2020

Tuyên truyền kết quả tiếp nhận giải
quyết hồ sơ thủ tục HC.

Ban Chỉ đạo - Bộ phận
phụ trách CCHC

Tháng 12/2020

Tuyên truyền kết quả thực hiện
CCHC năm 2020

Ban Chỉ đạo - Bộ phận
phụ trách CCHC

