UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ XÂY DỰNG

Số: 1136

/KH-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tây Ninh, ngày 17

tháng 5

năm 2021

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
Căn cứ Quyết định số 2818/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên
địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Căn cứ Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 13/01/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác CCHC và Đề án nâng
cao các Chỉ số PCI, ICT, PAPI, PAR Index của tỉnh.
Căn cứ Kế hoạch số 149/KH-SXD ngày 20/01/2021 của Sở Xây dựng về
việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm
2021.
Sở Xây dựng ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm
2021 như sau:
1. Mục đích, yêu cầu và đối tượng
a) Mục đích:
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện các nội dung cải cách hành
chính (CCHC) hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực
thi công vụ; nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về công tác
CCHC, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tham gia giám sát quá
trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
- Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về CCHC trên các phương tiện thông tin
đại chúng kết hợp với việc đưa thông tin tuyên truyền về CCHC vào hoạt động
thường xuyên trên các Trang thông tin điện tử của Sở.
- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trưởng
các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tích cực tham gia tuyên truyền CCHC để thực
hiện tốt kế hoạch CCHC năm 2021.
- Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của tập thể cán bộ, công chức, viên
chức và người lao động của Sở Xây dựng và đơn vị trực thuộc, tích cực thực
hiện tốt và có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC của Sở Xây dựng và của Ủy ban
nhân dân (UBND) tỉnh.
b) Yêu cầu:
- Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời
gian đề ra; phổ biến nội dung về CCHC kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng
khắp.

- Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án, kế
hoạch của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, liên quan đến thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai
đoạn 2021 - 2030.
- Tuyên truyền đầy đủ kế hoạch, các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ
CCHC trong năm 2021. Kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng
dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả
cao nhất.
- Lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính với việc phổ biến, tuyên
truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới
hệ thống chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do
dân, vì dân.
- Việc tuyên truyền phải thực chất gắn với lợi ích của người dân, doanh
nghiệp khi thực hiện giải quyết TTHC, giúp người dân hiểu rõ quyền và trách
nhiệm của mình khi thực hiện giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước, tham
gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
- Công khai, minh bạch về TTHC ngành Xây dựng cho cơ quan, tổ chức,
cá nhân biết để thuận tiện cho việc giao dịch.
- Có sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc,
Công đoàn, Đoàn thanh niên và cán bộ, công chức, viên chức của Sở Xây dựng.
c) Đối tượng:
- Tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Xây dựng.
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính
ngành Xây dựng.
2. Nội dung kế hoạch
a) Nội dung:
- Đưa thông tin về CCHC trong các cuộc họp giao ban với các phòng
chuyên môn cấp huyện, họp định kỳ của cơ quan; qua hệ thống Văn phòng điện
tử (eGov), lồng ghép trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ quan;
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng.
- Tham gia tập huấn về cách thức rà soát, đơn giản hóa TTHC thuộc phạm
vi quản lý của ngành Xây dựng; quy trình thực hiện TTHC; cách thức tra cứu
TTHC, cách thức tải biểu mẫu các TTHC, cách thức nộp hồ sơ trực tuyến; cách
nộp hồ sơ về TTHC, phản ánh, kiến nghị qua Cổng Hành chính công tỉnh Tây
Ninh trên mạng xã hội Zalo,...
- Tổ chức các buổi kiểm tra, đánh giá kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động hành chính của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi
quản lý của Sở Xây dựng.
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- Giới thiệu và quán triệt chủ đề CCHC của Sở Xây dựng năm 2021 là
“Phụng sự Nhân dân, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu
quả”; liên hệ những nhiệm vụ cụ thể của Sở Xây dựng và đơn vị trực thuộc.
b) Sản phẩm, kết quả dự kiến:
- Kế hoạch, biên bản triển khai nội dung CCHC, thời gian thực hiện, số
lượng các buổi tuyên truyền,...
- Số lượng cán bộ, công chức, viên chức được thông tin và hiểu rõ các nội
dung đã triển khai.
c) Hình thức tuyên truyền:
- Biên soạn tài liệu, tổ chức phổ biến các văn bản nói trên (nội dung tuyên
truyền) cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Xây dựng,
thông qua các cuộc họp cơ quan định kỳ hàng tháng.
- Niêm yết chủ đề công tác CCHC năm 2021 tại Sở Xây dựng.
- Lãnh đạo Sở Xây dựng quán triệt nhiệm vụ cụ thể để thực hiện chủ đề
CCHC.
- Cập nhật và niêm yết công khai TTHC tại bảng trước cơ quan theo quy
định; cập nhật và công bố bộ TTHC tại Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
- Tổ chức việc tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị về quy định hành
chính theo quy định hiện hành, kết hợp thực hiện đối thoại trực tiếp các vấn đề
phát sinh trong giải quyết TTHC giữa cơ quan, đơn vị với người dân và doanh
nghiệp.
- Đưa thông tin về CCHC trong các buổi giao ban, họp định kỳ của cơ
quan, đơn vị; lồng ghép trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ quan,
đơn vị.
- Duy trì bảng quang điện tử lịch công tác hàng ngày của lãnh đạo Sở Xây dựng.
3. Tổ chức thực hiện
- Văn phòng Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn, đơn vị
thuộc Sở, các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên) tổ chức thực hiện.
- Chánh Văn phòng Sở Xây dựng tổ chức phổ biến, tuyên truyền cho cán
bộ, công chức các văn bản về CCHC nói ở trên tại các cuộc họp cơ quan hàng
tháng.
- Ban Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng
tổ chức thực hiện những nội dung phù hợp trách nhiệm của mình.
4. Thời gian thực hiện
- Tuyên truyền văn bản tài liệu: Thường xuyên trong năm.
- Cập nhật và niêm yết công khai TTHC: Thường xuyên.
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- Thực hiện tiếp xúc và đối thoại giữa thủ trưởng cơ quan với doanh
nghiệp trong năm 2021: Thực hiện trong quý IV/2021.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021 của Sở Xây dựng.
Đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở phối hợp tổ chức thực hiện
tốt và có hiệu quả./.
Nơi nhận:
- BGĐ Sở Xây dựng;
- Các phòng chuyên môn, đơn vị thộc Sở;
- Công đoàn; Đoàn thanh niên;
- Lưu: VT. VP (Tân).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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