
UBND TỈNH BÀ RỊA –VŨNG TÀU          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   
         Số:       /KH-SKHĐT              Bà Rịa – Vũng Tàu,  ngày 10 tháng  02 năm 2020

                                                         KẾ HOẠCH
          Tuyền truyền cải cách hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND Tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên
truyền cải các hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Riạ - Vũng Tàu. Sở Kế hoạch và Đầu
tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm
2020 của Sở như sau:
I.  Mục đích yêu cầu:
    -  Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức về thông tin tuyên truyền
cải cách hành chính; tạo chuyển biến tích cực, thái độ làm việc, ý thức rõ trách
nhiệm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp.
     - Tăng cường công tác phối hợp, chia sẽ thông tin giữa các cơ quan hành chính
nhà nước, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách
hành chính của sở.
     - Tuyền truyền công tác cải cách hành chính phải gắn với nội dung Kế hoạch
CCHC giai đoạn 2016 -2020 và kế hoạch cải cách hàng năm của tỉnh đã được phê
duyệt; gắn việc tuyên truyền theo Chỉ thị số 05 –CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII
về “ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
II. Nội dung và hình thực tuyên truyền:

1. Nội dung tuyên truyền:
 -  Tăng cường nội dung tuyên tuyền phổ biến về 6 nội dung về cải cách thể chế,

cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ, công chức, tài chính công, hiện tại hóa hành chính.

 - Tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn
2011 - 2020; chương trình kế hoạch cải cách hành chính năm 2020. Kết quả xếp
hạng cải cách hành chính

 - Tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan
hành  chính  nhà  nước;  Chính  quyền  điện  tử  theo  Nghị  quyết  36a/NQ-CP ngày
14/10/2015 của Chính phủ điện tử; áp dụng hiệu quả Hế thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015; phần mềm xử lý văn bản I- desk.

2.Hình thức tuyên truyền: 
 - Đăng tải những bài viết về chính sách thu hút đầu tư, thực hiện công tác cải

cách hành chính, số điện thoại đường dây nóng trên cổng thông tin điện tử của Sở.
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 - Lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các cuộc họp giao ban định kỳ,
hội nghị

- Tuyên truyền thông qua hình thức thi tìm hiểu cải cách hành chính, lớp tập
huấn bỗi dưỡng cải cách hành chính.

-  Tuyên truyền thông qua việc  khảo sát mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục
hành chính.

- Cập nhật nội dung thủ tục hành chính đã được sửa đôi, công khai bộ thủ tục
hành chính trên trang thông tin của Sở

III. Tổ chức, thực hiện :
Các phòng chuyên môn thuộc sở phối hợp với Văn phòng sở cung cấp thông

tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, liên tục đảm bảo tính chính xác về kết quả đạt
được và những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện cải cách hành chính. Theo
dõi, đôn đốc, kiểm tra các công chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành
chính của cơ quan.
         Chánh Văn phòng Sở phân công công chức theo dõi, hướng dẫn và định kỳ
báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành
chính về Văn phòng sở. Yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc sở tổ chức triển khai
thực hiện Kế hoạch này./.                        
                                                                                               

                        GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:                                                                                                                  
- UBND tỉnh (để bc);
- Sở Nội vụ (để bc);                                                                                                     
- GĐ và các PGĐ;                                                                                                                         
- Các phòng;

- Lưu VT.                                                                                  Nguyễn Công Vinh
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