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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019 

 

 Thực hiện Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019; 

Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban 

hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019. Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019 cụ thể 

như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Thông tin, tuyên truyền các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách 

hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ; Kế hoạch cải cách hành 

chính giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh và 

các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công 

tác cải cách hành chính (CCHC).  

 - Tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện CCHC; 

giám sát các hoạt động thực thi công vụ và kết quả thực hiện CCHC của cơ quan 

hành chính nhà nước. 

 2. Yêu cầu 

 - Phổ biến, tuyên truyền về CCHC phải thực hiện thường xuyên, liên tục, 

đầy đủ, kịp thời, chính xác với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với điều kiện, 

đặc thù của tỉnh. 

 - Lồng ghép công tác tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền phổ biến, 

giáo dục các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

 II. NỘI DUNG THƢ̣C HIỆN 

 1. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truy ền các nội dung cơ bản của Chương trình 

tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ; Kế hoạch CCHC giai đoạn 

2016-2020 và Kế hoạch CCHC năm 2019 của tỉnh; các văn bản chỉ đạo của 

Trung ương, của tỉnh về CCHC. Bằng cách lồng ghép trong các buổi họp, giao ban 

cơ quan, sinh hoạt chi bộ… . Lồng ghép vào chương trình , hội nghị tập huấn , phổ 
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biến, giáo dục pháp luật của cơ quan; tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của 

ngành theo địa chỉ http://soldtbxh.backan.gov.vn. 

 2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, khuyến khích người dân và doanh 

nghiệp thực hiện việc nộp hồ sơ và nhận kết quả qua hình thức một cửa điện tử, dịch 

vụ công trực tuyến.  

 3. Thường xuyên đôn đốc , hướng dẫn các phòng chức năng , các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện thành phố  

cách thức tiếp nhận, xử lý hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến.  

 4. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại các địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

hành chính; công khai trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. 

 5. Đưa chỉ tiêu thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định vào tiêu 

chí đánh giá chấm điểm thi đua khen thưởng của cá nhân, đơn vị hàng năm. 

 6. Phối hợp với báo, đài xây dựng tin bài tuyên truyền về hoạt động cải cách 

hành chính, giúp đỡ xây dựng nông thôn mới tại đơn vị. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí hoạt động tuyên truyền cân đối từ nguồn kinh phí hoạt động 

thường xuyên và nguồn xã hội hóa (nếu có). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này, các phòng chức năng, đơn vị trực 

thuộc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền cải cách hành chính phù hợp và báo cáo kết quả về Văn phòng Sở để tổng 

hợp theo quy định. 

2. Giao Văn phòng Sở là đầu mối theo dõi, phối hợp cùng các phòng chức 

năng, đơn vị trực thuộc thực hiện Kế hoạch này đạt hiệu quả. 

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./. 

 
Nơi  nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Sở Nội vụ; 

- BGĐ Sở;  

- Các phòng CN, ĐVSN; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Cƣơng 
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