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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 

 

Thực hiện kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 08/01/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu ban hành kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính 

năm 2020; kế hoạch số 838/KH-STP ngày 26/9/2019 của Sở Tư pháp về ban 

hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2020. Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch 

tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 với nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG 

1. Mục tiêu 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức và 

người lao động về công tác cải cách hành chính nhất là vai trò của người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị và coi đây là bước đột phá, tập trung phương thức chỉ đạo, 

điều hành, quản lý để hướng đến một nền hành chính hiện đại, phục vụ. 

- Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng 

xử của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. 

- Tuyên truyền có hiệu quả, phương thức, hoạt động, giải quyết các thủ tục 

hành chính; các nội dung về công khai, minh bạch; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến để người dân, doanh nghiệp biết, tiếp cận và sử dụng. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện công tác tuyên truyền có chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ 

đề ra. Nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng, thiết thực, phù hợp với nhiệm 

vụ công tác CCHC theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ chủ quản và UBND tỉnh. 

- Tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm 

vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-

2020 của Chính phủ, kế hoạch CCHC của tỉnh, của Sở giai đoạn 2016-2020. 

- Tuyên truyền CCHC gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước; góp phần nâng cao 

dân trí; phòng chống tham nhũng. 

- Đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về cải cách hành 

chính của công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết các 

thủ tục hành chính. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền  
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- Quan điểm, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về cải 

cách hành chính; tập trung phổ biến, quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp và trách 

nhiệm thực hiện tại kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2020 và kế 

hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Sở Tư pháp. 

- Tuyên truyền các nội dung của kế hoạch số 993/KH-UBND ngày 1/6/2017 

của UBND tỉnh Lai Châu về triển khai Đề án “Tăng cường công tác thông tin, 

tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020” của Bộ Nội vụ. 

- Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính 

của Sở Tư pháp gồm các nội dung sau: 

+ Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; 

+ Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; 

+ Công tác hiện đại hóa nền hành chính nhà nước; 

+ Công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức 

bộ máy. 

            - Tuyên truyền việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công khai, giải 

quyết các TTHC; việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch 

vụ bưu chính công ích. 

2. Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền thông qua hình thức lồng ghép nội dung CCHC trong các 

buổi giao ban định kỳ; tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Sở. 

  - Tham gia đầy đủ các cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính; tìm hiểu 

chính sách và pháp luật cho công chức, viên chức trong cơ quan. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc sở căn cứ kế hoạch, bám sát tình hình và 

nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở chủ động thực hiện việc tuyên truyền, phổ 

biến công tác cải cách hành chính theo nội dung kế hoạch; 

2. Giao Văn phòng sở có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch, đồng 

thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tổng hợp báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện 

về công tác cải cách hành chính của sở. 

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở 

Tư pháp tỉnh Lai Châu./. 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu:VT,VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Thanh Hải 
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