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KẾ HOẠCH 

Truyền thông về cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 

và định hướng đến năm 2030 của Sở Tài chính 

 

Thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh 

về việc truyền thông về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và 

định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định, Sở Tài chính xây dựng 

Kế hoạch truyền thông về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 

và định hướng đến năm 2030 của Sở như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến tới công chức và người lao 

động về công tác cải cách hành chính của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương; 

trọng tâm công tác cải cách hành chính của tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 

2025. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức và người lao động trong 

quá trình thực thi công vụ, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công 

đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp; nâng cao sự hài lòng của người dân 

đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước. 

2. Yêu cầu 

Nội dung thông tin, tuyên truyền bám sát chỉ đạo của Chính phủ, các cơ 

quan Trung ương, các Chương trình, Kế hoạch của tỉnh về cải cách hành chính 

giai đoạn 2021 - 2030, lồng ghép với các nội dung tuyên truyền, phổ biến các 

chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước 

Hoạt động thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính được tổ chức hiệu 

quả, thiết thực, kịp thời, thường xuyên; hình thức thông tin, tuyên truyền đa 

dạng, phong phú, phù hợp với nội dung tuyên truyền 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung 

- Phổ biến, tuyên truyền các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công 

tác cải cách hành chính
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1
Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể 

CCHC giai đoạn 2021- 2030; Chương trình hành động số 09-Ctr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh 
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- Tuyên truyền các nội dung khác có liên quan đến công tác cải cách hành 

chính
2
  

3. Hình thức  

- Tuyên truyền miệng thông qua các buổi học Nghị quyết, các buổi họp 

giao ban, họp chi bộ, họp Đoàn thanh niên hàng tháng.  

- Đăng tải các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác cải cách 

hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Sở. 

- Tiếp tục xây dựng và củng cố chuyên mục về cải cách hành chính trên 

cổng thông tin điện tử của Sở; thường xuyên đưa tin, bài về thực hiện công tác 

cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Sở, các phương tiện thông 

tin đại chúng.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí tuyên truyền về cải cách hành chính được sử dụng từ ngân sách 

nhà nước cấp cho cơ quan.  

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các phòng thuộc Sở có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng 

cao nhận thức, trách nhiệm của công chức và người lao động trong phòng mình 

về công tác cải cách hành chính. 

                                                                                                                                                         

ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XIII về cải cách hành chính,trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, 

giai đoạn 2020-2025; Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ 

và Chương trình hành động số 09-Ctr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 

Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về cải cách hành 

chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 – 2025; các 

chương trình, kế hoạch về công tác cải cách hành chính hàng năm; Nghị quyết 17/NQ-CP 

ngày 17/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ 

điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; tình hình triển khai Chương trình chuyển 

đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành tại Quyết định số 

749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 32/KH-STC ngày 

01/10/2021 của Sở Tài chính về thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2020-

2025 của Sở Tài chính… 
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Thông tin đầy đủ, liên tục quá trình thực hiện các nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính 

của tỉnh; các kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính của tỉnh trên các lĩnh vực; kết 

quả thực hiện các Chương trình, kế hoạch, Đề án, dự án, nhiệm vụ trong giai đoạn 2021 - 

2025, kết quả hàng năm, kết quả từng hoạt động về cải cách hành chính. Thông tin đầy đủ kết 

quả các Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự 

phục vụ của cơ quan nhà nước (SEPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp 

tỉnh (PAPI); Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT 

(ICT) và các chỉ số khác về đo lường tính hiệu quả của hoạt động chính quyền cấp tỉnh. 

Thông tin kết quả các chỉ số đánh giá, kết quả xếp loại thi đua 4 của các sở, ban, ngành; các 

đơn vị sự nghiệp và các địa phương trực thuộc tỉnh.  
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 2. Giao phòng Tài chính doanh nghiệp - Tin học chủ trì, phối hợp với các 

phòng thuộc Sở đăng tin bài về thực hiện công tác cải cách hành chính trên 

Cổng thông tin điện tử của Sở. 

 3. Giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng thực hiện tốt các nội 

dung trong kế hoạch này. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra và tổng 

hợp báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, một năm về tình hình thực hiện cải cách 

hành chính của Sở./.  

 

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Hoàng Nghi 
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