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KẾ HOẠCH  

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 06/04/2020 của UBND tỉnh An 

Giang về việc ban hành Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh An Giang 

năm 2020, Sở Y tế xây dựng kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 

như sau:  

I. Mục đích, yêu cầu: 

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác cải cách hành chính của 

Sở Y tế và đơn vị y tế trực thuộc; nâng cao ý thức trách nhiệm, vai trò tham mưu của 

các phòng ban chuyên môn Sở Y tế, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 

trong công tác cải cách hành chính của tỉnh về cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành 

chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tổ chức bộ 

máy; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính theo Nghị quyết 30c/NQ-CP 

và Quyết định 324/QĐ-UBND. 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám 

sát, công khai minh bạch các quy định của Nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước; phát triển nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại.  

Hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nắm vững mục tiêu, nội dung, các nhiệm 

vụ cải cách hành chính, nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được 

giao; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét về hiệu quả, uy tín và chất lượng phục vụ với 

người dân, tổ chức; nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức. 

Tuyên truyền về hiệu quả, phương thức hoạt động, giải quyết các thủ tục hành 

chính; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để 

người dân và doanh nghiệp biết, tiếp cận, sử dụng. 

Tuyên truyền CCHC phải gắn với nhiệm vụ CCHC của năm 2020; đồng thời, 

phải thực hiện kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với tính chất, đặc điểm và 

nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn Sở Y tế. 

III. Nội dung, hình thức tuyên truyền 

1. Nội dung tuyên truyền 

Tuyên truyền vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác cải cách hành chính của 

Sở Y tế và đơn vị y tế trực thuộc; nâng cao ý thức trách nhiệm, vai trò tham mưu của 

các phòng ban chuyên môn Sở Y tế đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải 

cách hành chính. 
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Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công 

tác cải cách hành chính. 

Tuyên truyền các nội dung Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số 

nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính 

công (PAPI), Chỉ số hài lòng (SIPAS) của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của 

cơ quan hành chính. 

Tuyên truyền, phổ biến về các mô hình hay, sáng kiến trong cải cách hành 

chính góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng 

phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp; 

Tuyên truyền cải cách hành chính gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gương mẫu chấp hành các quy định về quyền, 

nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm 

vụ, công vụ; thực hiện đúng quy tắc ứng xử, văn hóa công sở và tác phong, thái độ 

phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. 

Tình hình triển khai công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính; các 

quy định về giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế; kết 

quả, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính cho cá nhân, tổ chức. 

Tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định trong 

quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên 

chức. Tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức. 

Tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây 

dựng Chính quyền điện tử. Khai thác, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến được tích 

hợp trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh. 

 2. Hình thức tuyên truyền 

Thực hiện việc tuyên truyền lồng ghép qua các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp 

giao ban, phổ biến pháp luật.  

Thiết lập các kênh tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức 

về các quy định liên quan đến cải cách hành chính tại đơn vị, đường dây nóng và trên 

cổng thông tin điện tử của đơn vị. 

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức, tham gia hội thi tìm hiểu về 

cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức; tổng kết, đề xuất khen 

thưởng những tập thể, cá nhân tích cực tham gia.  

Phòng Truyền thông Giáo dục sức khỏe – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang 

phối hợp với cơ quan Báo, Đài tỉnh, Trung ương tuyên truyền về cải cách hành chính. 

IV. Tổ chức thực hiện: 

Lãnh đạo các phòng ban Sở Y tế và thủ trưởng các đơn vị y tế trực thuộc tổ 

chức thực hiện nghiêm túc nội dung  kế hoạch đề ra, báo cáo tiến độ thực hiện cho 
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Văn phòng Sở Y tế theo quy định (lồng ghép nội dung vào báo cáo cải cách hành 

chính định kỳ). 

Giao Văn phòng Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc thực hiện kế 

hoạch này, tổng hợp báo cáo định kỳ cho Sở Nội vụ theo đúng quy định. Căn cứ mức 

độ hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính của các phòng ban, đơn vị 

để đánh giá, xếp loại và bình xét thi đua cuối năm. 

 

Nơi nhận:      

- Sở Nội vụ;      

- BGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng ban Sở;      
- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu VT.   

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Từ Hoàng Tước 
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