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KẾ HOẠCH
Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019
Căn cứ Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm
2019 và Kế hoạch số 602/KH-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh Đắk
Nông về thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm
2019.
Để triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả Kế hoạch số 09/KH-BDT, ngày
04/01/2019 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh xây
dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2019
như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong tổ chức thực hiện
thông tin, tuyên truyền về CCHC;
- Tăng cường nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác
CCHC thuộc lĩnh vực công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc. Đưa
công tác CCHC trở thành hoạt động thường xuyên, đảm bảo sự hài lòng của cá
nhân tổ chức với chất lượng phục vụ của Ban Dân tộc.
2. Yêu cầu
- Cập nhật thường xuyên, đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật,
các bộ thủ tục hành chính liên quan đến CCHC nói chung và CCHC liên quan đến
lĩnh vực dân tộc nói riêng.
- Tuyên truyền CCHC phải gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ
trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản
pháp luật mới của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh. Đồng thời,
gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình tổng thể CCHC
nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ; kế hoạch CCHC tỉnh Đắk Nông
giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch CCHC năm 2019 của Ban Dân tộc.
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1.

Nội dung tuyên truyền

- Tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác CCHC nhằm góp phần cải thiện và
nâng cao Chỉ số CCHC (Par Index) của tỉnh, Chỉ số quản trị và hành chính công
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cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 trên địa
bàn tỉnh.
- Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước
trong công tác CCHC.
- Trách nhiệm, vai trò của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan hành
chính nhà nước các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công
lập trong việc triển khai thực hiện công tác CCHC.
- Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành
Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định
số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch
CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày
23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày
17/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Đắk Nông giai đoạn
2016-2020; Kế hoạch CCHC năm 2019 và các văn bản liên quan đến CCHC năm
2019 của Ban Dân tộc; …
2.

Hình thức tuyên truyền

-Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử cơ quan;
-Tuyên truyền, phổ biến thông qua các cuộc họp giao ban, họp định kỳ, tọa
đàm, hội nghị của cơ quan.
III. CÁC NHIỆM VỤ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN
T
T
1.

2.

3.

4.

Nội dung công việc
Xây dựng và thực hiện chuyên
mục CCHC định kỳ trên Trang
thông tin điện tử cơ quan (đăng từ
03 tin, bài trở lên)
Thường xuyên quán triệt, tuyên
truyền các nội dung CCHC đến
CBCC trong các cuộc họp giao
ban, hội nghị, tọa đàm, ...
Xây dựng khẩu hiệu, pa-nô, áp
phích CCHC phù hợp với mục tiêu
và định hướng cơ quan
Tuyên truyền việc triển khai và kết
quả thực hiện đánh giá, xác định
Chỉ số CCHC (Par Index) tại cơ
quan

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị
phối hợp

Thời gian
thực hiện

Văn phòng

Các phòng
Ban Dân tộc

Thường
xuyên

Văn phòng

Các phòng
Ban Dân tộc

Thường
xuyên

Văn phòng

Các phòng
Ban Dân tộc

Trong quý
I/ 2019

Văn phòng

Các phòng
Ban Dân tộc

Thường
xuyên

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng, các phòng chuyên môn và toàn thể cán bộ, công chức, lao
động Ban Dân tộc có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.
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2. Tổ Biên tập trang tin điện tử Ban tăng cường công tác thông tin, tuyên
truyền CCHC trên Trang thông tin điện tử của cơ quan.
3. Văn phòng chủ trì, phối hợp với các phòng tham mưu cho Lãnh đạo Ban
thực hiện tốt các nội dung trong kế hoạch này. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra,
giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Lãnh đạo Ban để có biện pháp xử lý,
chấn chỉnh kịp thời.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh
Đắk Nông. Yêu cầu các các phòng nghiêm túc triển khai thực hiện kịp thời./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng BDT;
- Lưu: VT, VP, CCHC.
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