
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-SCT Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2021 
 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2021 

của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh về 

Kế hoạch cải cách hành chính(CCHC) tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Triển khai thực 

hiện Kế hoạch số 11/KH-SCT ngày 26/01/2021 về CCHC năm 2021 của Sở 

Công Thương tỉnh Lạng Sơn và căn cứ tình hình thực tế, Sở Công Thương xây 

dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021 với những nội dung chủ yếu như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

1.1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức về 

công tác CCHC coi đây là nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức chỉ 

đạo, quản lý, điều hành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.  

1.2. Giúp công chức, viên chức nắm vững mục tiêu, nội dung, các nhiệm vụ 

CCHC, nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng 

thời nâng cao nhận thức trong tổ chức, nhân dân để góp phần xây dựng nền hành 

chính minh bạch, công khai, hiện đại.  

1.3. Tuyên truyền về hiệu quả, phương thức hoạt động, giải quyết các thủ 

tục hành chính (TTHC) của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng Sở 

Công Thương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn (Quầy số 

06); các nội dung về công khai, minh bạch; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để tổ chức, người dân biết, tiếp cận, sử 

dụng.Tạo điều kiện cho người dân, tổ chức tham gia thực hiện CCHC, giám sát 

các hoạt động thực thi công vụ và kết quả thực hiện CCHC, góp phần nâng cao 

sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị. 

2. Yêu cầu 

2.1. Thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến gắn với thực 

hiện tốt kế hoạch CCHC đã đề ra. 

2.2. Tuyên truyền thường xuyên, kịp thời và đầy đủ các hoạt động về 

CCHC cho công chức, viên chức và người lao động tại Sở Công Thương; Kết 

hợp việc tuyên truyền chương trình CCHC Nhà nước, của tỉnh với tuyên truyền, 

giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

2.3. Thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp 

hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt 
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động tuyên truyền nhằm giúp cho công chức, viên chức và người lao động nắm 

bắt được kế hoạch CCHC của Sở Công Thương, đặc biệt là cải cách TTHC để 

mang lại hiệu quả cao nhất.  

2.4. Công tác thông tin, tuyên truyền phải thiết thực, hiệu quả và đáp ứng 

kịp thời việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin của công chức, viên chức, người lao 

động và mọi tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp về công tác CCHC,nhất là TTHC. 

 2.5. Kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền và huy động sự tham gia, phối 

hợp của nhiều công chức, viên chức, người lao động, nhiều cơ quan, đơn vị 

trong tuyên truyền. 

 3. Đối tượng tuyên truyền 

 3.1. Công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Sở Công Thương nói 

riêng và ngành Công Thương nói chung. 

 3.2. Tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. 

 II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tập trung tuyên truyền một số văn bản của Trung ương, của 

UBND tỉnh và của Sở 

1.1. Các văn bản của Chính phủ, Bộ, Ngành Trung ương: 

- Nghi ̣điṇh số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về Thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghi ̣

điṇh số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về Thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

1.2. Các văn bản của UBND tỉnh, của Sở: 

- Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 03/8/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành 

chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; 

- Kế  hoạch số 204/KH-UBND  ngày  26/12/2020  của UBND tỉnh về hoạt 

động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021; 

- Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh về Kế 

hoạch CCHC tỉnh Lạng Sơn năm 2021; 

- Kế hoạch số 01/KH-SCT ngày 04/01/2021 về Hoạt động kiểm soát thủ 

tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn năm 2021; 

- Kế hoạch số 11/KH-SCT ngày 26/01/2021 của Sở Công Thương Kế 

hoạch CCHC của Sở Công Thương năm 2021. 
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2. Các nội dung tuyên truyền khác 

2.1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa và tác 

động của công tác CCHC đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung, của 

Sở Công Thương nói riêng. Vai trò, trách nhiệm của công chức, viên chức và 

người lao động, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong 

triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC. 

2.2. Kết quả xếp hạng chỉ số CCHC hàng năm của Sở do Chủ tịch UBND 

tỉnh công bố; kết quả điều tra xã hội học đối với người dân, doanh nghiệp thông 

qua việc xác định chỉ số CCHC. 

2.3. Tuyên truyền, giáo dục về quyền và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, ý 

thức tổ chức, kỷ luật, đạo đức công vụ của công chức, viên chức và người lao 

động trong bộ máy hành chính nhà nước. 

 2.4. Các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của công 

chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết các công việc 

liên quan đến người dân; các quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái 

độ phục vụ nhân dân của công chức, viên chức. 

2.5. Các quy định có liên quan việc thực hiện các nội dung CCHC về tổ 

chức bộ máy, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, cải cách tài 

chính công, hiện đại hóa nền hành chính và cải cách thủ tục hành chính. 

III. HÌNH THỨC VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

STT Hình thức tuyên truyền 
Thời gian 

thực hiện 
Đơn vị thực hiện 

1

1 

Thường xuyên đăng tin, bài về CCHC 

của Sở, đăng Bộ TTHC của Sở để cơ 

quan, tổ chức nắm được và văn bản chỉ 

đạo về công tác CCHC của trung ương, 

của tỉnh, của Sở 

Thường xuyên 

trong năm 2021 

Văn phòng Sở chủ trì 

phối hợp với các phòng 

chuyên môn, đơn vị 

trực thuộc thực hiện 

2

2 

Thông qua các cuộc họp, các buổi giao 

ban, Hội nghị tuyên truyền lồng ghép 

các nội dung, chính sách mới, quan 

trọng trong công tác CCHC đến toàn thể 

công chức, người lao động, tạo chuyển 

biến trong nhận thức và hành động về 

công tác CCHC. 

Thường xuyên 

trong năm 2021 

Lãnh đạo Sở, Trưởng 

các phòng chuyên môn 

thuộc, đơn vị trực 

thuộc Sở 

3

3 

Tuyên truyền bằng sao gửi văn bản liên 

quan đến CCHC 

Thường xuyên 

trong năm 2021 

Văn phòng Sở chủ trì 

phối hợp với các phòng 

chuyên môn, đơn vị 

trực thuộc thực hiện 

4

4 

Lồng ghép trong thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn: Kế hoạch CCHC năm 

2021 của Sở, những công tác trọng tâm 

trong thực hiện CCHC của Sở, phòng 

chuyên môn. đơn vị trực thuộc Sở trong 

Thường xuyên 

trong năm 2021 

Văn phòng Sở chủ trì 

phối hợp với các phòng 

chuyên môn, đơn vị 

trực thuộc thực hiện 
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thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương căn cứ Kế 

hoạch, có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của công chức, viên chức đối với công tác CCHC của Sở Công Thương. Chủ 

động lồng ghép các nội dung tuyên truyền về CCHC trong các chương trình, 

hoạt động thuộc các lĩnh vực đơn vị mình quản lý. 

 2. Văn phòng Sở Công Thương tổ chức triển khai thực hiện và theo dõi 

tiến độ thực hiện Kế hoạch theo phân công. Đồng thời, căn cứ kinh phí chi 

thường xuyên năm 2021 bố trí kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền về 

CCHC tại Sở. 

 3.  Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, các phòng chuyên 

môn phản ánh về Văn phòng Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở 

chỉ đạo giải quyết kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ;                                                                               

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP(NTA). 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Liễu Anh Minh 
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