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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 

 

 
  Căn cứ Kế hoạch số 49/KH-SGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về việc thực hiện cải cách hành chính năm 

2021; 

 Trường THPT Mai Thanh Thế xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải 

cách hành chính năm 2021 với những nội dung trọng tâm như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC được phân công theo Kế hoạch 

số 142/KH-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng về thực hiện CCHC năm 2021; 

2. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

của nhà trường, phấn đấu rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định; cập nhật, 

niêm yết, công bố công khai 100% thủ tục hành chính tại Văn phòng nhà trường, 

trên Website của nhà trường. 

3. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào hoạt động hành chính ở cơ quan.  

4. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đối với từng vị 

trí việc làm. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính ở đơn vị. 

5. Nâng cao chỉ số CCHC tại đơn vị 

  6. Đơn vị căn cứ vào nội dung kế hoạch và các tiêu chí, tiêu chí thành 

phần đánh giá các chỉ số CCHC ở đơn vị, tiến hành xây dựng kế hoạch và tổ 

chức thực hiện có hiệu quả CCHC năm 2021. 

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Cải cách thể chế 

- Thực hiện tuyên truyền Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và 

các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. 

- Rà soát hệ thống hóa những văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực 

ngành; kiểm tra, rà soát một số văn bản hành chính do thủ trưởng cơ quan ban 

hành trong năm 2021. 

- Tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành. Xây 

dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật, giáo dục pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quản 

công tác giáo dục pháp luật.  



2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)  

- Tiếp tục rà soát, kiểm tra các thủ tục hành chính thuộc quyền giải quyết 

của nhà trường, kiến nghị với các cấp đơn giản hóa TTHC nhằm nâng cao chất 

lượng thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền 

giải quyết của đơn vị; 

- Phối hợp với các TCM, đoàn thể trong nhà trường rà soát, công khai, 

đánh giá các thủ tục hành chính; 

- Công khai, minh bạch toàn bộ thủ tục hành chính đã được công bố cả về 

quy trình thành phần các loại hồ sơ, thời gian giải quyết cũng như phí, lệ phí 

theo quy định trên trang Web của nhà trường http://thptmaithanhthe.edu.vn/ và 

niêm yết tại bảng thông báo của nhà trường.  

3. Cải cách tổ chức bộ máy  

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong nhà trường 

theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở. 

- Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ 

chức bộ máy, biên chế, tham mưu đầy đủ các quy định phân cấp của ngành, lĩnh 

vực theo quy định định của UBND tỉnh. 

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức.  

- Đẩy mạnh thực hiện các quy định về văn hóa công vụ, tăng cường, kỷ 

cương hành chính; 

- Tiếp tục rà soát, xác định vị trí việc làm trong đơn vị, khung năng lực 

của từng vị trí việc làm.  

- Thực hiện đúng quy định về tuyển dụng viên chức (nếu có) và về ký kết 

hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP;  

- Tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức về CCHC, kỹ 

năng của cán bộ gắn với việc nâng cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm công vụ, 

thái độ phục vụ khách và học sinh. 

- Đổi mới công tác quản lý, đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức, viên 

chức theo hướng khách quan, trung thực, phản ánh đúng kết quả thực hiện 

nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. 

5. Cải cách tài chính công  

- Ban hành qui chế chi tiêu nội bộ theo năm học.  

- Thực hiện đúng qui định các khoản thu trong nhà trường. 

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trong nhà trường. 

- Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Chỉ thị 21-CT/TW 

ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 30/CT-TTg 

ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ 

quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ 

máy, biên chế và tài chính đối với nhà trường. 

http://thptmaithanhthe.edu.vn/


- Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa giáo dục và tăng cường kiểm tra, quản 

lý theo đúng quy định của pháp luật. 

6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử  

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; 

cập nhật dữ liệu nhân sự trên phần mềm quản lý nhân sự ePmis và CSDL ngành 

Giáo dục; 

- Thường xuyên cập nhật thông tin mới trên trang thông tin điện tử của 

trường http://thptmaithanhthe.edu.vn/; 

- Tiếp tục khai thác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản 

lý, chỉ đạo, điều hành và trong hoạt động giảng dạy của nhà trường. 100% 

CBGV, NV có hộp thư điện tử và thường xuyên trao đổi văn bản, tài liệu dưới 

dạng điện tử. 

- Tăng cường việc sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số trong hoạt động 

của nhà trường, áp dụng chữ ký số nhằm giảm chi phí hành chính. Tiếp tục thực 

hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, tác nghiệp. 

7. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo 

thực hiện công tác CCHC; gắn công tác CCHC với công tác thi đua khen thưởng 

hàng năm; 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền CCHC; 

- Tổ chức điều tra, đo lường sự hài lòng của người dân về dịch vụ giáo 

dục công trên địa bàn tỉnh năm 2021. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  

- Phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong lãnh đạo nhà trường; 

phân cấp, phân quyền quản lý rõ ràng. Phân công nhiệm vụ chức năng của từng 

tổ chuyên môn, từng cá nhân người lao động và quản lý thông qua các tổ trưởng. 

(Có bảng phân công cụ thể) 

- Ban hành Quy chế, Quy định, Nội quy cơ quan cũng như Quy tắc ứng 

xử, trong tiếp công dân tới làm việc và có kế hoạch cụ thể trong từng lĩnh vực 

hoạt động. (Có quy chế cụ thể) 

- Thực hiện việc phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm trong phạm vi nhà 

trường. Định kỳ năm học thực hiện tổng kết, đánh giá nội dung cải cách thể chế 

trong công tác Giáo dục Pháp luật tại đơn vị. 

- Phân công nhiệm vụ cho cán bộ văn thư trực tiếp tiếp nhận và giải quyết 

các TTHC của trường; Bố trí phòng tiếp công dân, có cán bộ văn phòng và lãnh 

đạo trực và tiếp công dân hàng ngày. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, 

đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, trường học đối với công 

tác cải cách hành chính; gắn công tác cải cách hành chính với thực hiện nhiệm 

vụ trọng tâm trong năm học. Tăng cường sự kiểm tra, giám sát thực hiện cải 

http://thptmaithanhthe.edu.vn/


cách hành chính, kiểm tra việc giải quyết các thủ tục hành chính theo hướng cơ 

chế một cửa. 

2. Nâng cao trách nhiệm phối hợp đồng bộ trong giải quyết thủ tục hành 

chính của tổ chức và công dân; tập trung xây dựng và hoàn thiện các quy chế 

hoạt động, quy chế phối hợp theo hướng xác định rõ trách nhiệm phối hợp giữa 

các cơ quan tổ chức, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức trong 

triển khai, thực hiện. 

3. Áp dụng các phương pháp đánh giá cải cách hành chính qua các tiêu 

chí đánh giá cải cách hành chính. 

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, tăng 

cường công khai các thủ tục hành chính, nâng cao mức độ cung ứng dịch vụ hành 

chính công và thực hiện mô hình một cửa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. 

5. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác cải cách hành chính của trường.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo 

- Tổ chức tuyên truyền cho CB-GV-NV, học sinh và cha mẹ học sinh hiểu 

đúng, hiểu đủ về cải cách hành chính. 

- Xây dựng kế hoạch và phân công trách nhiệm cho cán bộ thực hiện cải 

cách hành chính trong nhà trường. 

- Chỉ đạo xây dựng và ban hành các văn bản thực hiện kế hoạch cải cách 

hành chính. 

- Xây dựng kế hoạch và kiểm tra công tác cải cách hành chính trong nhà 

trường. 

- Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất với Sở GD&ĐT và cấp trên về công 

tác cải cách hành chính trong nhà trường. 

2. Các tổ chuyên môn và văn phòng 

- Thường xuyên tham mưu đề xuất với Ban giám hiệu nhà trường thực 

hành cải cách hành chính, tham mưu quy trình giải quyết các thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực chuyên môn được phân công. 

- Có trách nhiệm thực hiện CCHC trong lĩnh vực chuyên môn được phân 

công, nhất là trong việc thực hiện các TTHC, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo 

theo quy định của Ban giám hiệu đảm bảo có chất lượng, kịp thời. 

- Ban quản trị Website trường cập nhật kịp thời, đầy đủ các thông tin về 

CCHC. 

3. Công đoàn và Ban thanh tra nhân dân 

Phối hợp nhà trường tập huấn, tuyên truyền và thanh tra, kiểm tra công tác 

CCHC trong nhà trường theo đúng chức năng nhiệm vụ.  

Trên đây là Kế hoạch CCHC năm 2021 của Trường THPT Mai Thanh 

Thế. Căn cứ kế hoạch đề ra, nhà trường yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên 

trong nhà trường nghiêm túc thực hiện./. 



 

Nơi nhận: 
- BGH; 

- Các Đoàn thể; 

- Niêm yết công khai; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Ngô Quyền 
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