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Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 356/KH-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Lào Cai về việc triển khai công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành 
phố Lào Cai năm 2023; 

Căn cứ Công văn số 276/SGD&ĐT-VP ngày 24/02/2023 của Sở Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh Lào Cai về việc Hướng dẫn thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, 
CCHC tỉnh Lào Cai năm 2023 trong ngành GD, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành 

phố Lào Cai xây dựng Kế hoạch cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cơ quan phòng GD&ĐT, các trường mầm non, phổ thông được cập nhật kịp 

thời các quy định, chỉ đạo, nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh, thành phố, của 
ngành về tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, phát huy những 

mặt tích cực, kịp thời khắc phục những hạn chế. 

- Thống nhất nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân 

viên về mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính, tác động của cải cách hành chính đối 
với sự phát triển của cơ quan, đơn vị; làm cho mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên hiểu 

rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong công tác cải cách hành 
chính, từ đó tự giác thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, có chuyển 
biến tích cực về thái độ, phương thức phục vụ người dân, tổ chức. 

- Đẩy mạnh hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính đối 
với nội dung trọng điểm về cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông; việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công 
ích và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn 

thành phố. 

- 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. 

2. Yêu cầu 

- Thông tin, tuyên truyền kịp thời, toàn diện, liên tục, bám sát trọng tâm kế 
hoạch cải cách hành chính, hướng đến nhu cầu thông tin của người dân, tổ chức, cán 

bộ, giáo viên, nhân viên. Thực hiện theo phương châm: “Mỗi cán bộ, công chức, viên 
chức là tuyên truyền viên cải cách hành chính”. 

- Sử dụng đa dạng các hình thức tuyên truyền cải cách hành chính, chú trọng 
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đến các phương thức chuyển tải thông tin hiện đại, các ứng dụng công nghệ thông tin 

và di động đặc biệt là các ứng dụng mang tính xã hội cao, tận dụng hiệu quả cổng 
thông tin điện tử, fanpage của các đơn vị trong công tác tuyên truyền. 

- Khai thác và kết hợp hài hòa, hiệu quả các nội dung hình thức, kênh tuyên 
truyền, lựa chọn những nội dung và hình thức tuyên truyền, phố biến về cải cách 

hành chính phù hợp với ngành giáo dục và đào tạo; tranh thủ tuyên truyền thông qua 
buổi tiếp xúc với cha mẹ học sinh. 

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung 

- Phố biến, quán triệt toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách 
nhiệm thực hiện cải cách hành chính tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, các 
kế hoạch, văn bản chỉ đạo khác có liên quan đến cải cách hành chính của UBND tỉnh, 

UBND thành phố và của ngành đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

- Tổ chức phổ biến tình hình triển khai và kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (PARI), Chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp huyện và sở, ngành tỉnh Lào Cai (DDCI Lào Cai); Chỉ số về độ sẵn sàng 

cho ứng dụng và phát triển CNTT-TT (ICT-INDEX); Chỉ số mức độ chuyển đổi số; 
đánh giá xếp hạng chuyển đổi số (DTI), … sau khi được cơ quan có thẩm quyền công 

bố. Về ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính; việc tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết thủ tuch hành chính; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 

và các chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2023. 

- Tuyên truyền, phố biến những nội dung cải cách hành chính, quy hoạch, kế 

hoạch, cơ chế, chính sách, quy định, thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến lĩnh 
vực giáo dục và đào tạo, đến đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh 
ngành giáo dục và đào tạo thành phố. 

- Công khai đầy đủ thông tin về 34 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 
quyết của phòng GD&ĐT thành phố, về số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ email 

tiếp nhận phản ánh, kiến nghị (tiepnhanthongtin@elc.vn) và cách thức gửi phản ánh, 
kiến nghị; công khai nội dung trả lời các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức. 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Quyết 
định số 45/2016/QĐ-TTg, Quyết định số 846/QĐ-TTg và Quyết định số 877/QĐ- 

TTg về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; 
việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá 
nhân. 

- 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. 
 + 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. 
 + 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 
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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. 

- 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 

- Thông báo rộng rãi, công khai địa chỉ đường dây nóng, thông tin về tiếp 
nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị tại bản tin nhà trường, Cổng thông tin điện tử và các 

kênh thông tin đại chúng khác; phân công và tổ chức tiếp nhận, xử lý, trả lời bằng văn 
bản cho người phản ánh, kiến nghị; đồng thời đăng tải nội dung trả lời trên Cổng 

thông tin điện tử theo quy định. 

- Khai thác các tiện ích mạng xã hội để cung cấp thông tin dịch vụ công và 

tương tác, hỗ trợ cho người dân, tổ chức; tiếp nhận thông tin phản hồi để cải thiện 
chất lượng phục vụ. 

- 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. 

- Thường xuyên thông tin trong các hội nghị, hội thảo chuyên môn, chuyên đề, 

trong cuộc họp với cha mẹ học sinh đầu, giữa và cuối năm học, trong các hoạt động 
ngoại khóa của các đơn vị trường. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

            1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp với các phòng ban liên quan triển khai tuyên truyền, phổ biến, tham 
gia tập huấn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thường xuyên rà soát danh 

mục TTHC. Thực hiện niêm yết công khai đầy đủ địa chỉ đường dây nóng, tiếp nhận, 
xử lý phản ánh, kiến nghị. Nâng cao hiệu quả tổ chức tiếp nhận và phân công xử lý 

các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; theo 
dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại các trường mầm 

non, phổ thông; công khai kết quả tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị theo quy 
định. Thực hiện công khai danh mục và tài liệu cần công khai theo Luật tiếp cận 

thông tin. 

- Báo cáo kết quả thực hiện tuyên truyền CCHC về Sở Giáo dục và Đào tạo, 
Ủy ban nhân dân thành phố theo đúng thời gian quy định.   

          2. Các trường mầm non, phổ thông: Triển khai công tác tuyên truyền cải cách 
hành chính theo kế hoạch của ngành; đồng thời phối hợp để giải đáp vướng mắc, kiến 

nghị của người dân, tổ chức có liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tiếp nhận 
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thông tin phản hồi để cải thiện chất lượng giáo dục và đào tạo; Thường xuyên viết tin 

bài để tuyên truyền về công tác CCHC trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đăng tải 
trên cổng thông tin, Fanpage của trường và gửi tin bài về phòng GD&ĐT. 

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Phòng 
Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai, đề nghị các bộ phận phòng GD&ĐT, các 

trường mầm non phổ thông nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai;  
- UBND thành phố Lào Cai; 
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT; 
- Các tổ bộ phận PGD&ĐT; 
- Các trường mầm non, phổ thông; 
- Lưu: VT, HC-TH. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

 

  Bùi Ngọc Minh  
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