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KẾ HOẠCH  

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021 
––––––––––––––––––––– 

 

Căn cứ Quyết định số 4755/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng 

Ninh năm 2021 và Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 09/02/2021 về truyên truyền 

cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2021; 

 Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-ĐHHL ngày 13/01/2021 về cải cách hành chính 

năm 2021 của trường Đại học Hạ Long;  

Nhà trường đề ra kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và 

các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về cải cách 

hành chính (CCHC). Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của cán 

bộ, viên chức, người lao động (CB,VC,LĐ) nhà trường về ý nghĩa, mục tiêu, tầm 

quan trọng và tác động của cải cách hành chính (CCHC) với sự phát triển kinh tế - 

xã hội chung của tỉnh, tạo sự thống nhất tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC nhà 

trường đã đề ra. 

- Tăng cường hoạt động tuyên truyền về CCHC, trọng tâm là cải cách các thủ 

tục hành chính (TTHC) bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả; giúp mọi người 

hiểu rõ hơn về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính 

công ích, khuyến khích, vận động mọi người sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch 

vụ bưu chính công ích, sử dụng thường xuyên các tiện ích của chính quyền điện tử 

giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. 

- Phát huy vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể, của mọi người thông 

qua việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính để phản ánh chính xác, kịp thời 

các mặt tích cực, hiệu quả và những mặt còn hạn chế trong thực hiện CCHC. Biểu 

dương các tập thể, cá nhân có mô hình, sáng kiến hay, điển hình trong thực hiện 

công tác CCHC. 
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2. Yêu cầu 

- Các đơn vị khi triển khai công tác tuyên truyền cần bám sát nội dung 

Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/12/2020 của Tỉnh ủy và Công văn số 

8425/UBND-TH4 ngày 09/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện 

chủ đề công tác năm 2021 “ Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong 

trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống 

kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng”. 

- Các đơn vị khi triển khai công tác tuyên truyền phải bám sát tiến độ đề 

ra, phổ biến nội dung cải cách hành chính đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù 

hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng và của 

từng đơn vị thuộc trường. 

- Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; kết hợp hình thức 

tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động 

tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. 

- Chú trọng công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá định kỳ và rút kinh 

nghiệm việc tổ chức triển khai nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền 

về cải cách hành chính tại từng đơn vị. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đối tượng tuyên truyền: Toàn thể CBVCLĐ và HSSV nhà trường. 

2. Nội dung, hình thức tuyên truyền 

2.1. Thời gian, hình thức tuyên truyền 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. 

- Hình thức:  

+ Lồng ghép, đưa các thông tin trong các buổi giao ban, họp định kỳ, 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại đơn vị; các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa 

đàm, đăng bài trên trang thông tin điện tử, Website nhà trường về các nội dung 

liên quan đến công tác CCHC. 

+ Thông tin, tuyên truyền nêu gương các đơn vị, cá nhân có thành tích 

xuất sắc, có cách làm mới trong thực hiện cải cách hành chính.   

+ Thường xuyên thông tin cập nhật các văn bản mới, các bộ thủ tục hành 

chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và niêm yết công khai, đầy đủ 

TTHC mới ban hành hoặc được sửa đổi trên trang thông tin điện tử, Website nhà 

trường, để mọi người dễ dàng tra cứu, tìm hiểu thông tin về CCHC nói chung, 

đặc biệt về TTHC. 
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+ Tiếp tục thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, điều chỉnh bổ sung Đề án 

vị trí việc làm, đảm bảo cho hệ thống hoạt động hiệu quả nhất, đáp ứng đúng 

yêu cầu về vị trí việc làm, chuyên môn, phát huy sở trường, năng lực của các cá 

nhân đối với tập thể. 

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

2.2. Một số nội dung trọng tâm trong tuyên truyền CCHC năm 2021 

1. Tuyên truyền các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch về cải cách hành 

chính giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ và các Bộ, ngành ban hành. 

2. Tuyên truyền, quán triệt quan điểm: Lấy cải cách hành chính đồng bộ, 

hiện đại làm nền tảng để thực hiện một trong 03 đột phá chiến lược đã được đề 

ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và 

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh số 01-CTr/TU ngày 

09/10/2020 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. 

3. Tuyên truyền thực hiện nêu gương các đơn vị, cá nhân có thành tích 

xuất sắc, có cách làm mới trong thực hiện cải cách hành chính trong quá trình 

giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đơn vị trong trường: có trách nhiệm chủ động, tích cực, kịp thời 

phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo kế hoạch được thực hiện tốt. 

2. Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế: có trách nhiệm lập 

kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ và thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền; tổ chức 

triển khai và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này tại các đơn vị định kỳ hàng quý 

báo cáo Ban Giám hiệu để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản 

ánh trực tiếp về phòng TCHCTTPC để tổng hợp trình Ban Giám hiệu giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- HT; các Phó HT; 

- Các đơn vị; 

- Lưu: VT; TCHCTTPC. 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 

                 Phan Thị Huệ 
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