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KẾ HOẠCH  
Thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 630/KH-SGDĐT, ngày 10 tháng 4 năm 2020 về việc tuyên
truyền cải cách hành chính năm 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu; 

Trường THPT Nguyễn Trãi xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác cải cách
hành chính năm 2020 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

 1. Mục tiêu

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách
nhiệm của giáo viên nhân viên về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng công tác cải cách
hành chính (CCHC); tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý
thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân và tổ chức, đặc biệt không gây phiền hà, sách
nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). 

- Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước, các
đơn vị sự nghiệp giáo dục với các cơ quan truyền thông, báo chí, đảm bảo thông tin về
tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC trong lĩnh vực GDĐT được phản ánh đầy
đủ, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của các tổ chức, cá nhân trong việc
thực hiện nhiệm vụ CCHC. 

- Tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về CCHC, trọng tâm là cải cách
TTHC; lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích người dân sử
dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức và nguồn lực
xã hội. Đồng thời thúc đẩy người dân, tổ chức tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện TTHC,
giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực thi công vụ. trong cải cách hành chính.

2. Yêu cầu 

- Tuyên truyền CCHC phải được kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, dễ hiểu,
nội dung liên quan về CCHC 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. 

- Tuyên truyền Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Chính phủ giai đoạn
2011-2020; Chương trình CCHC tỉnh giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch CCHC nhà nước
năm 2020 của tỉnh; Kế hoạch CCHCnăm 2020 của ngành GDĐT; các văn bản chỉ đạo
của Chính phủ, Bộ GDĐT, của Tỉnh Ủy, UBND tỉnh liên quan đến việc thực hiện nhiệm
vụ CCHC năm 2020.

-Tuyên truyền kết quả xếp hạng chỉ số CCHC của tỉnh; kết quả CCHC của các sở,
ngành, các huyện, thị xã, thành phố; kết quả khảo sát mức độ hài lòng về giải quyết
TTHC của tổ chức, cá nhân đối với cơ quan Sở GDĐT. Qua đó nhận thức được những
ưu, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề ra các biện pháp khắc phục
những khó khăn, tồn tại; các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của
CBCCVC trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương nhất là trong giải quyết các
công việc liên quan đến người dân; quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ



phục vụ nhân dân của CBCCVC; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động
cơ quan Sở; Tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây
dựng  Chính  phủ  điện  tử,  Chính  quyền  điện  tử  theo  Nghị  quyết  36a/NQ-CP  ngày
14/10/2015 cùa Chính phủ về Chính phủ điện tử.

-Tuyên truyền, phổ biến cải cách thể chế, cải cách tổ chức, bộ máy, xây dựng và
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện
đại hóa nền hành chính nhà nước.

 II. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và nâng cao ý thức trách nhiệm, phẩm chất
đạo đức, tận tụy, phục vụ nhân dân, phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo.

1. Cải cách thể chế
 Rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng thủ tục hành chính trên các lĩnh vực

quản lý tại đơn vị, và thực hiện các thủ tục hành chính tại đơn vị phù hợp với quy
định của pháp luật; thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của
Chính phủ về công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức
về quy định hành chính; thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị;

Thực hiện công tác chỉ  đạo,  điều hành,  tuyên truyền về cải  cách hành
chính; phổ biến kịp thời và có hiệu quả VBQPPL có liên quan đến đơn vị cho các
cá nhân, tổ chức liên quan được biết. 

Tổ chức tốt việc tiếp công dân, nơi tiếp công dân, có Nội quy và Kế hoạch
tiếp công dân; bố trí cán bộ có đủ trình độ, năng lực thường xuyên tiếp công dân
để kịp thời giải đáp những thắc mắc, kiến nghị, khiếu nại của tổ chức, cá nhân,
doanh nghiệp về quy định hành chính. 

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế tập trung;
thực hiện nghiêm túc việc công khai thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị. 

- Thực hiện việc rà soát công bố, cập nhật, công khai  TTHC so với quy
định thuộc thẩm quyền giải quyết. 

- Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định
hành chính.

3. Về cải cách tổ chức bộ máy

- Triển khai Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND
tỉnh về kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban
Chấp hành Trung ương khóa XII.

- Triển khai Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND
tỉnh về kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng (khóa XII) và Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ về Chương
trình hành động.

- Thực hiện báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ đúng yêu cầu.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn,

nghiệp vụ, trình độ quản lý, lý luận chính trị cho CBCC, VC theo chức năng,
nhiệm vụ;



- Triển khai bổ sung quy hoạch cán bộ nguồn hàng năm;
- Tiếp tục thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ

quản lý giáo dục”, chỉ tiêu đạt được;

- Thực hiện đúng các chính sách, chế độ đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ
quản lý giáo dục

5. Cải cách cơ chế quản lý tài chính công 

- Thực hiện Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý, sử
dụng tài sản công.

- Xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí và các quy định liên quan; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về
thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

6. Hiện đại hóa quản lý hành chính 
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT và thực hiện có hiệu quả phần mền

quản lý văn bản trong quản lý, điều hành thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo;
-  Tiếp  tục  đẩy mạnh khai  thác  các  phần mềm phục vụ trong công tác

chuyên môn, quản lý như: Quản lý nhân sự PMIS, Quản lý học sinh Vnedu, phần
mềm phổ cập giáo dục-xóa mù chữ, phần mềm EMIS.

- Trang bị phòng họp trực tuyến;
- Duy trì đẩy mạnh khai thác sử dụng có hiệu quả trang thông tin điển tử,

hộp thư điện tử theo tên miền @bariavungtau.edu.vn trong toàn ngành:
- Điều chỉnh, xây dựng và ban hành nội quy của cơ quan, thực hiện giảm

hội họp, giảm văn bản, giấy tờ hành chính;

- Tăng cường trách nhiệm của cá nhân trong giải quyết công việc.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

- Ban Giám hiệu, Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng Kế hoạch
và tổ chức tuyên truyền, giáo dục đến từng cán bộ, công chức, viên chức về ý
nghĩa và tầm quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính;
thường xuyên triển khai, đánh giá về cải cách hành chính thông qua các buổi họp
giao ban tuần, tháng, quý và luôn quan tâm, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên
chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối
sống nhằm xây dựng lực lượng cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, chuẩn
mực, có ý thức tận tuỵ phục vụ nhân dân.  

- Triển khai Kế hoạch CCHC đến toàn trường; phân công nhiệm vụ, đôn đốc
và theo dõi quá trình thực hiện. 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo trường
- TTCM+ VP
- Lưu: VT, 

HIỆU TRƯỞNG

Trần Hữu Lý
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