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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng 02 năm 2023 

KẾ HOẠCH 

Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023  

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  

 

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về kế hoạch thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính nhà 

nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023. 

 Thực hiện Kế hoạch số 4394/KH-SGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2022 

của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, Sở 

Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành 

chính năm 2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau. 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, của cán bộ công chức, viên chức 

(CBCC,VC) trong toàn ngành về nội dung, mục đích, ý nghĩa, và tầm quan trọng 

của việc thực hiện CCHC, từ đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và tổ chức 

thực hiện có hiệu quả các nội dung Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu và ngành Giáo dục năm 2023. 

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải thiện dịch vụ công, giảm 

tiêu cực, phiền hà, giảm tối đa thời gian, chi phí của người dân, doanh nghiệp 

khi giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), đồng thời góp phần nâng cao chỉ 

số CCHC và hoàn thành các mục tiêu phát triển GDĐT của đơn vị, của ngành 

năm học 2022-2023 và năm 2023.  

- Nâng cao nhận thức của người dân, tổ chức về CCHC, tăng cường sự 

tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong triển khai, giám sát quá trình 

thực hiện CCHC của cơ quan hành chính nhà nước. 

2. Yêu cầu 

- Công tác phổ biến, tuyên truyền CCHC phải được kịp thời, đầy đủ, 

thường xuyên, liên tục; nội dung tuyên truyền liên quan về CCHC ngắn gọn, 

chính xác, dễ hiểu phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của 

từng đối tượng mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống. 

- Thông tin kịp thời tình hình CCHC, kinh nghiệm, việc làm hay, mô hình 

tốt cũng như những tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến CCHC. 

- Kết hợp công tác tuyên truyền CCHC với việc phổ biến, tuyên truyền về 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về GDĐT, 
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việc thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước và Kế hoạch CCHC nhà 

nước và Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 

XI) về đổi mới căn bản và toàn diện GDĐT và các văn bản chỉ đạo của Ngành. 

- Thực hiện lồng ghép với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn 

vị.  

II. NỘI DUNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung thông tin, tuyên truyền 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC. Tuyên truyền về tầm quan trọng, 

ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội. 

- Tuyên truyền các nội dung theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 

15/7/2021 của Chính phủ về Ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước 

giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 4655/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của 

UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh về nâng 

cao hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn tỉnh và các văn bản khác có liên quan 

đến công tác CCHC do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

- Thông tin, tuyên truyền về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử; 

Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với CCHC trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 06/8/2022 của 

UBND tỉnh về Phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với CCHC 

trên địa bàn tỉnh. 

- Tuyên truyền cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng chính 

quyền địa phương liêm chính, phục vụ, với phương châm “Chính quyền thân 

thiện, vì Nhân dân phục vụ”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khuyến khích, khơi 

dậy, nêu gương đối với CBCCVC có cách làm mới, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, 

dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong quá trình 

thực thi công vụ. 

- Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã được 

rà soát, sửa đổi, bổ sung, các TTHC đã được đơn giản hóa, mới ban hành; tuyên 

truyền các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI, Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số 

SIPAS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tài và Chỉ số CCHC của tỉnh và ngành Giáo dục. 

- Giới thiệu công khai các địa chỉ, điện thoại, thư điện tử (email) tiếp nhận 

phản ánh, kiến nghị về TTHC, tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử 

của CBCCVC, quá trình giải quyết hồ sơ TTHC của người dân, tổ chức. 

- Thông tin, tuyên truyền kết quả triển khai đổi mới thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc vào 

địa giới hành chính; kết quả số hóa hồ sơ giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất 
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lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, 

doanh nghiệp số trong xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số. 

- Tiếp tục tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, mô hình 

đang thí điểm trong thực hiện CCHC. Đồng thời phản ánh những hạn chế, tồn 

tại trong công tác CCHC; những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của CBCC; 

việc làm trì trệ trong việc giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. 

2. Hình thức thông tin, tuyên truyền 

- Tổ chức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin, truyền thông, 

trên Trang thông tin điện tử, bản tin của đơn vị; tuyên truyền qua tài liệu, pano, 

áp phích, khẩu hiệu,... Công bố công khai các TTHC trên Cổng thông tin điện tử 

của ngành, đơn vị. 

- Tiếp tục triển khai, duy trì hình thức tuyên truyền thông qua việc tổ chức 

giảng dạy nội dung, cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến để tích hợp trong 

các chương trình ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề hoặc hoạt động tập thể cho tất 

cả học sinh, sinh viên theo kế hoạch của nhà trường. Đẩy mạnh triển khai thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến và xây dựng video hướng dẫn thực hiện dịch công 

trực tuyến thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở GDĐT. 

- Tuyên truyền lồng ghép qua các hội nghị, tập huấn, tọa đàm, hội thảo, 

trong các cuộc thanh tra, kiểm tra; thông qua các cuộc thi trực tuyến. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác 

thông tin, tuyên truyền về CCHC, phát huy và khai thác có hiệu quả các tiện ích 

của mạng xã hội có nhiều người dùng như Zalo, Fanpage, Facebook,... 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Sử dụng kinh phí thường xuyên được cấp hằng năm để triển khai thực 

hiện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở, đơn vị trực thuộc Sở và 

Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố triển khai có hiệu quả Kế hoạch 

thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Sở GDĐT. 

- Tham mưu, hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế 

hoạch; tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh theo quy định.  

2. Các phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT.  

- Các phòng thuộc Sở, đơn vị trực thuộc Sở GDĐT chủ động triển khai 

thực hiện nghiêm túc các nội dung trong kế hoạch và lồng ghép vào kế hoạch 

công tác tháng, quý, năm tại đơn vị, định kỳ báo cáo Sở GDĐT (lồng ghép trong 

báo cáo sơ kết và tổng kết năm học). 

- Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia 

viết bài liên quan đến cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử của Sở. 
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3. Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố. 

Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kế hoach của Sở xây 

dựng kế hoạch, ̣tâp trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung 

trên; định kỳ báo cáo Sở GDĐT (lồng ghép trong báo cáo sơ kết và tổng kết năm 

học)./. 
 

Nơi nhận:                                                                               
- UBND tỉnh;   

- PGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Phòng GDĐT các h,tx,tp; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT; 

- Website Sở GDĐT (CCHC); 

- Lưu VT, AnhBtv. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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