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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
Thực hiện kế hoạch số 231/KH-SGDĐT ngày 04 tháng 02 năm 2021 của
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về Tuyên truyền cải cách hành chính
năm 2021, trường THPT Ngã Năm xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách
hành chính như sau:
I. MỤC TIÊU
- Nâng cao vai trò của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan trong
việc tích cực tham gia tuyên truyền CCHC và thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC đề
ra.
- Tuyên truyền và phổ biến đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà
trường các văn bản liên quan đến việc cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận
thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường trong thực
thi công vụ.
- Nâng cao ý thức thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng
xử, thực hiện hiệu quả việc giải quyết hồ sơ và thủ tục hành chính.
II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI TUYÊN TRUYỀN
1. Đối tượng
Toàn thể đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị, phụ huynh và
học sinh.
2. Phạm vi
Kế hoạch CCHC của đơn vị năm 2021.
III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường về Kế
hoạch CCHC năm 2021 của đơn vị.

- Tuyên truyền về đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức viên
chức trong cơ quan, tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công
chức, viên chức.
- Tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh các thủ tục có liên quan.
2. Hình thức tuyên truyền
- Niêm yết công khai các văn bản liên quan tại các bảng niêm yết và các
bảng thông báo.
- Đăng tải các văn bản, kế hoạch, báo cáo và một số thông tin liên quan đến
TTHC trên website của nhà trường.
- Lồng ghép nội dung tuyên truyền CCHC vào các cuộc họp chi bộ, họp
hội đồng.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Các bộ phận gồm Ban giám hiệu, công đoàn, tổ chuyên môn, triển khai
hoạt động tuyên truyền trong các cuộc họp.
- Tổ Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm đăng tải các văn bản và cập nhật
các thông tin liên quan đến CCHC trên trang web trường.
Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

- BGH;

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Công đoàn;
- TCM;
- Lưu: VT.
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