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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020
Thực hiện Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh về
việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 của
tỉnh Gia Lai; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Khoa học và Công nghệ
xây dựng Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở
với những nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu và đối tượng
1. Mục đích
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách
hành chính (CCHC) năm 2020 của tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 753/QĐUBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh.
- Tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động
và nhân dân các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của Sở Khoa học và Công nghệ
về cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC).
- Tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về công tác CCHC đặc biệt
là cải cách TTHC. Đồng thời, thúc đẩy người dân, tổ chức tích cực góp ý, tham gia
hoàn thiện TTHC.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt
là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện CCHC của Sở.
- Khuyến khích người dân, tổ chức và doanh nghiệp tích cực tham gia các
dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và giám sát các hoạt động
thực thi công vụ, kết quả thực hiện CCHC của Sở.
- Góp phần đạt mục tiêu CCHC năm 2020 của Sở đã đề ra.
2. Yêu cầu
- Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ, thời gian
đề ra; phổ biến nội dung CCHC kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù
hợp với đặc điểm, tình hình, yêu cầu, khả năng tiếp thu của từng đối tượng.
- Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và
hình thức tuyên truyền đa dạng; lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền CCHC
với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước.

3. Đối tượng
Đối tượng được tuyên truyền CCHC là công chức, viên chức, người lao động
làm việc tại Sở và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.
II. Nội dung tuyên truyền
Theo phụ lục các nhiệm vụ kèm theo.
III. Hình thức, biện pháp tuyên truyền
- Đăng tải thông tin trên Trang Thông tin điện tử Sở, Fanpage Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh Gia Lai.
- Niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa
Sở (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh).
- Phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở qua Hệ
thống quản lý văn bản và điều hành, qua các buổi đọc báo đầu giờ và buổi họp giao
ban tuần, tháng, quý.
- Lắp đặt Pano tuyên truyền tại cổng trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ.
- Thông qua việc triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà
nước trên địa bàn tỉnh; đào tạo chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ phiên
bản ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Các phòng, đơn vị trực thuộc
- Căn cứ nội dung Kế hoạch tuyên truyền CCHC của Sở, đồng thời bám sát
tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của Sở chủ động tổ chức thực hiện
nghiêm túc công tác thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC.
- Chủ động, tích cực phối hợp với Văn phòng Sở để hoàn thành tốt nội dung,
nhiệm vụ kế hoạch đã giao.
2. Văn phòng Sở
- Chủ trì triển khai, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các
phòng, đơn vị, định kỳ hàng quý báo cáo Lãnh đạo Sở.
3. Về kinh phí
- Văn phòng Sở cân đối chi trong kinh phí thực hiện CCHC của Sở để thực
hiện công tác tuyên truyền (được giao trong dự toán chi năm 2020 phục vụ công
tác CCHC của Sở).
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở
Khoa học và Công nghệ. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ nhiệm vụ được
giao chủ động và phối hợp thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có
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khó khăn, vướng mắc, thì phản ánh trực tiếp về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo
cáo Lãnh đạo Sở xem xét, giải quyết./.
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