
UBND TỈNH LÀO CAI   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /SGD&ĐT-VP Lào Cai, ngày         tháng 02  năm 2023

V/v: Hướng dẫn thực hiện công tác

thông tin, tuyên truyền, CCHC tỉnh
Lào Cai năm 2023 trong ngành GD.

                                            K í n h   g ử i : 
-   C á c   p h ò n g   t h u ộ c   S ở ; 
-   C á c   p h ò n g   G i á o   d ụ c   v à   Đ à o   t ạ o ; 
-   T r u n g   t â m   G D N N & G D T X   h u y ệ n ,   t h à n h   p h ố ; 
-   C á c   đ ơ n   v ị   t r ự c   t h u ộ c   S ở ; 

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về

Thông tin, tuyên truyền của cách hành chính tỉnh Lào Cai năm 2023, Sở Giáo dục và Đào

tạo hướng dẫn các p h ò n g  t h u ộ c  S ở , c á c  p h ò n g  G i á o  d ụ c  v à  Đ à o  t ạ o ,  T r u n g  t â m 
G D N N & G D T X  h u y ệ n ,  t h à n h  p h ố ,  c á c  đ ơ n  v ị  t r ự c  t h u ộ c  S ở  ( s a u  đ â y  g ọ i  t ắ t  l à  đ ơ n  v ị ) 
những nội dung sau:

I. Mục tiêu, yêu cầu và đối tượng
1. Mục tiêu:

1.1. Mục tiêu chung:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trách

nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các đơn vị; quá trình thực thi
công vụ của cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục.

1.2. Mục tiêu cụ thể:
- Xác định cụ thể, nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền CCHC phù hợp với từng

nhóm đối tượng do đơn vị quản lý.

- Thông qua công tác thông tin, tuyên tryền, đội ngũ cán bộ, công chức, giáo viên,

nhân viên và HSSV trong ngành GD nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách

nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.
- Nâng cao nhận thức về CCHC, tăng cường sự tham gia của nhân dân, của cha mẹ học

sinh trong triển khai CCHC và giám sát quá trình thực hiện CCHC của các đơn vị.
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong việc chỉ đạo,

điều hành và tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền CCHC. Đồng thời nâng cao năng
lực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên phụ trách công tác tuyên truyền đưa tin, bài

về CCHC.
- Xây dựng nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng của công tác thông tin, tuyên

truyền. Quán triệt quan điểm, công tác tuyên truyền CCHC đáp ứng nâng cao kiến thức và

hiểu biết về CCHC cho cán bộ, giáo viên trong ngành.

- Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị với các cơ quan
thông tấn báo chí, đảm bảo thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC
của đơn vị, của ngành Giáo dục được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.
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2. Yêu cầu:
2.1. Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa chiều, phù hợp

với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của ngành Giáo dục.
2.2. Tuyên truyền cải cách hành chính phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu,

nhiệm vụ  Kế hoạch CCHC của ngành Giáo dục, của tỉnh Lào Cai năm 2023.
2.3. Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền CCHC nhà nước với việc tuyên truyền,

phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải
cách lập pháp, cải cách tư pháp, cải cách tổ chức bộ máy nhà nước…

2.4. Thông tin, tuyên truyền về CCHC nhà nước phải góp phần nâng cao chất lượng
Giáo dục; chất lượng phục vụ nhân dân được nâng lên; phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào

Cai; đẩy mạnh hội nhập quốc tế.
3. Đối tượng:
Đối tượng là cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên ngành GD.
II. Nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền
1. Nội dung thông tin, tuyên truyền:
1.1. Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà

nước về CCHC giai đoạn 2021-2025.
1.2. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trong, ý nghĩa, mục tiêu và tác động

của cải cách hành chính đến việc nâng cao chất lượng Giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh; tuyên truyền các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lào Cai
lần thứ XVI đề ra; tuyên truyền kết quả thực hiện công tác CCHC của tỉnh Lào Cai; kế

hoạch triển khai công tác CCHC của tỉnh Lào Cai theo giai đoạn hằng năm; kế hoạch hoạt
động của Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh Lào Cai năm 2023; Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và

đánh giá chất lượng phục vụ người dân trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công

theo thời gian thực hiện môi trường điện tử…

1.3. Vai trò của người đứng đầu các đơn vị đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ

CCHC.
1.4. Tuyên truyền các hoạt động CCHC trọng tâm của tỉnh, của ngành như:
- Tuyên truyền về hoạt động xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của địa

phương.
- Hoạt động kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải

quyết TTHC; các quy trình thực hiện TTHC; thực hiện dịch vụ công trực tuyến  về lĩnh vực
giáo dục và các lĩnh vực có tần suất thực hiện giao dịch lớn như: Đất đai, tài nguyên, xây

dựng…

- Về tổ chức hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.
- Tình hình, kết quả triển khai cải cách chế độ công vụ. Về quản lý, tuyển dụng, sử

dụng, khen thưởng, kỷ luật kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống
chính trị; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong thực thi
nhiệm vụ, công vụ đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

- Tự chủ tài chính của đơn vị.
- Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; thực hiện Chương trình chuyển đổi

số, đô thị thông minh; triển khai Đề án số 08-ĐA/TU ngày 11/12/202 của Tỉnh uỷ về phát

triển Công nghệ, thông tin và truyền thông tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025.
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1.5. Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ số CCHC và chỉ số đo lường sự hài

lòng của người dân, tổ chức với sự hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ

quan hành chính nhà nước.
1.6. Các sáng kiến kinh nghiệm, mô hình mới, cách làm hay trong cải cách hành chính;

các tấm gương cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh có tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong
quản lý và dạy học, tấm gương học sinh tiêu biểu. Các đề xuất, góp ý, phát hiện… các tổ
chức, nhân dân về cải cách hành chính.

2. Hình thức tuyên truyền
2.1. Tuyên truyền thông qua các cơ quan báo chí, phương tiện thong tin, dại chúng

như: Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh, huyện, thành phố, thị xã; Cổng thông tin điện tử ngành

Giáo dục; các trang mạng xã hội, Wesbite của đơn vị, các trang mạng xã hội, các ứng dụng
công nghệ, kỹ thuật số…

2.2. Tuyên truyền bằng các hình thức: Sân khấu hoá, tờ rơi, pa nô áp phích, khẩu hiệu
liên quan đến CCHC, phù hợp với từng mục tiêu, đối tượng được tuyên truyền.

2.3. Thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, các buổi sinh hoạt
chuyên môn, chuyên đề, các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục phát luật…

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đơn vị xây dựng nội dung thông tin, tuyên truyền và triển khai cùng các hoạt

động giáo dục khác đảm bảo phù hợp với điều kiện của đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện
lồng ghép trong Báo cáo công tác tuyên truyền năm 2023 về Sở trước ngày 20/11/2023.

2. Giao Văn phòng Sở GD&ĐT theo dõi, tham mưu thực hiện và gửi báo cáo tổng
hợp về Sở Nội vụ trước ngày 30/11/2023.

Trên đây là Hướng dẫn  thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, CCHC tỉnh Lào

Cai năm 2023 của ngành Giáo dục tỉnh Lào Cai./.

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Sở;
- Các Phòng thuộc Sở;
 - Phòng GD&ĐT các huyện, TP, TX;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trung tâm GDNN&GDTX;

- Cổng TTĐT ngành;

- Lưu VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Dũng
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