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KẾ HOẠCH
Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính

của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2015

Căn cứ Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của
UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm
2015 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch
thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2015, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu và toàn thể cán bộ,
công chức, viên chức (CBCCVC) thuộc sở về thực hiện Kế hoạch cải cách hành
chính nhà nước của tỉnh và Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) hàng năm của Sở
Khoa học và Công nghệ (KHCN) đã ban hành, đồng thời phát huy tinh thần trách
nhiệm của CBCCVC trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ, tích cực
tham gia vào tiến trình cải cách, giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của
CBCCVC.

- Tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin
đại chúng (Báo, đào, tạp chí, ấn phẩm, website về kết quả thực hiện CCHC của tỉnh
nói chung và của Sở KHCN nói riêng. Chủ động phát hiện, thông tin, tuyên truyền,
phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực, hạn chế trong công tác CCHC và
kết quả thực hiện nhiệm vụ về khoa học và công nghệ của Sở KHCN.

- Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, thường xuyên, lồng ghép thông tin tuyên
truyền CCHC với việc tuyển truyền, phổ biến chủ trương đường lối của đảng, pháp
luật của nhà nước, nhất là chính sách pháp luật về KHCN.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

1. Hình thức tuyên truyền:

- Tập trung chủ yếu đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở.

- Thông qua hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung kế
hoạch, chương trình CCHC, hoặc lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thông qua các buổi họp mặt, đối thoại giữa cơ quan với các tổ chức, cá nhân
liên quan.

- Tuyên truyền, phổ biến thông qua các hội nghị, cuộc họp giao ban thường kỳ
của sở.
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3. Nội dung, hình thức, thời gian tuyên truyền:

STT Nội dung tuyên truyền Thời gian
Phòng, đơn vị

thực hiện

1

Tuyên truyền Chương trình tổng thể cải
cách hành chính nhà nước giai đoạn
2011-2020; Kế hoạch cải cách hành
chính nhà nước giai đoạn 2012-2015

ban hành theo Quyết định số 769/QĐ-
UBND ngày 23/4/2012 của UBND tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu; Kế hoạch CCHC

năm 2015

Quý 1/2015
Trung tâm Tin học

và Thông tin
KHCN

2

Thông tin, phổ biến, hướng dẫn các tổ
chức, cá nhân liên quan về địa chỉ cổng
thông tin điện tử của tỉnh, trang thông

tin điện tử và các cổng đăng ký dịch vụ
công trực tuyến của sở KHCN

Thường xuyên
Trung tâm Tin học

và Thông tin
KHCN

3
Các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ
ngành trung ương và của tỉnh về thực

hiện cải cách hành chính
Thường xuyên

Trung tâm Tin học
và Thông tin

KHCN

4

Truyên truyền, phổ biến Bộ chỉ số theo
dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách
hành chính của tỉnh và kết quả xếp hạng

hàng năm do cơ quan có thẩm quyền
công bố.

Thường xuyên
Trung tâm Tin học

và Thông tin
KHCN

5
Thực hiện việc cập nhật, bổ sung, thay
thế các thủ tục hành chính trên cổng

thông tin điện tử
Thường xuyên

Trung tâm Tin học
và Thông tin

KHCN phối hợp
phòng Pháp chế

6
Xây dựng và bổ sung, cập nhật các

chuyên trang, chuyên mục về cải các
hành chính

Thường xuyên
Trung tâm Tin học

và Thông tin
KHCN

7
Niêm yết công khai các thủ tục hành

chính tại Bộ phận TN&TKQ
Thường xuyên

Phòng Pháp chế và
Văn phòng Sở
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III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí bảo đảm công tác CCHC do ngân sách nhà nước bảo đảm. Nội dung
chi và mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước thực hiện theo quy
định ban hành theo Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các văn bản có liên quan.



- Lưu: VT, PC.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Trung tâm Tin học và Thông tin KH&CN chủ trì phối hợp với các
phòng, đơn vị trực thuộc Sở đăng tin, bài về thực hiện công tác cải cách hành chính
trên trang thông tin điện tử của Sở; cập nhật các thủ tục hành chính của ngành do
UBND tỉnh ban hành mới hoặc sửa đổi bổ sung; theo dõi thực hiện đúng nội dung,
thời gian của Kế hoạch.

2. Giao Phòng Pháp chế phối hợp với Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các
phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các nội dung này. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo
kết quả thực hiện tuyên truyền về Sở Nội vụ theo quy định (Báo cáo 06 tháng trước
ngày 15/6; báo cáo năm trước ngày 15/12).

3.Trưởng các phòng, thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai và đôn đốc
thực hiện kế hoạch này, định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo lãnh đạo sở về kết quả
thực hiện. Kịp thời đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong
công tác thông tin tuyên truyền CCHC./.

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC
- Sở Nội vụ;           PHÓ GIÁM ĐỐC
- GĐ, PGĐ sở;
- Các phòng, đơn vị;
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