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     KẾ HOẠCH 

       Tuyên truyền 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; 

Căn cứ Kế hoạch số 231/KH-SGDĐT ngày 04 tháng 02 năm 2021 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về việc tuyên truyền cải cách hành chính 

năm 2021; 

Trường THPT Mai Thanh Thế xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành 

chính năm 2021 với nội dung sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

        Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan và 

cán bộ trực tiếp phụ trách công tác cải cách hành chính(CCHC) tại trường trong 

việc tích cực tham gia tuyên truyền công tác CCHC để thực hiện tốt các nhiệm vụ 

đã đề ra trong kế hoạch CCHC năm 2021. 

Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, 

học sinh về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung và mục tiêu, nhiệm vụ công tác cải 

cách hành chính, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để huy động và phát huy tối đa mọi 

nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính tại trường. 

        Thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả trong cán bộ, giáo viên, 

nhân viên và CMHS, học sinh nhằm giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên và CMHS, 

học sinh nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính nhà nước, nhất 

là cải cách thủ tục hành chính. 

         Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và 

hình thức tuyên truyền; kết hợp hình thức tuyên truyền, truyền thông với ứng dụng 

công nghệ thông tin nhằm mang lại hiệu quả cao. 

 Sáng tạo trong nội dung tuyên truyền, phù hợp với mọi đối tượng tiếp cận, 

thông tin dễ truyền tải, dễ hiểu dễ nhớ và dễ thực hiện.  

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI TUYÊN TRUYỀN 

 1. Đối tượng 

 Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học 



sinh trong đơn vị về cải cách hành chính năm 2021 và các nội dung khác về cải 

cách hành chính theo chỉ đạo của Ngành. 

 2. Phạm vi 

 Tuyên truyền Kế hoạch CCHC năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo và 

Kế hoạch CCHC của trường, kết quả thực hiện công tác CCHC  và các nội dung 

liên quan đến đạo đức công vụ, trách nhiệm của công chức, viên chức và một số 

nội dung khác có liên quan công tác CCHC của tỉnh. 

 III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

 1. Nội dung tuyên truyền 

 - Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của kế hoạch thực hiện CCHC năm 

2021 trường THPT Mai Thanh Thế.  

 - Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước về cải cách hành chính. 

 - Tuyền truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác 

động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế, xã hội, góp phần xây dựng đơn 

vị, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

     - Vai trò, trách nhiệm các tổ, bộ phận trong nhà trường đối với việc triển khai 

và thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đến từng thành viên. 

 - Tuyên truyền các kênh thông tin và thực hiện các thủ tục hành chính và các 

nội dung được đăng trong chuyên mục CCHC trên trang website của trường. 

 2. Hình thức tuyên truyền 

 - Đăng tải tin, bài, văn bản chỉ đạo, điều hành có liên quan đến công tác 

CCHC trên trang thông tin điện tử của trường. Trang website của trường có chuyên 

mục công tác CCHC. 

 - Niêm yết công khai các nội dung có liên quan đến công tác CCHC tại bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của bộ phận một cửa, tại bảng thông báo của nhà trường. 

 - Tuyên truyền thông qua các cuộc họp tại đơn vị, các buổi sinh hoạt dưới cờ. 

 - Thông qua các buổi họp Cha mẹ học sinh. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Lãnh đạo nhà trường 

Công khai minh bạch các thủ tục hành chính, qui trình giải quyết thuộc thẩm 

quyền giải quyết. 

        Phổ biến, tuyên truyền và chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện 

nghiêm túc kế hoạch CCHC năm 2021. 



        Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện, tổng hợp và báo cáo cấp trên theo đúng 

quy định. 

 2. Văn thư 

Rà soát các văn bản có liên quan đến công tác CCHC, báo cáo lãnh đạo để 

triển khai thực hiện đúng tiến độ. 

Thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai, đầy đủ các văn bản, thủ tục hành 

chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung có liên quan. 

        Trực tiếp tham mưu và soạn thảo các văn bản báo cáo, tổng hợp liên quan đến 

công tác CCHC trong nhà trường. 

Tiếp tục làm tốt công tác lưu trữ các loại hồ sơ, văn bản trong nhà trường. 

Tiếp nhận các hồ sơ thủ tục của tổ chức, cá nhân đến làm việc với nhà trường, 

trình lãnh đạo giải quyết. 

 3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên 

 Gương mẫu thực hiện nội qui, qui chế hoạt động của đơn vị. 

 Thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ của công chức, viên chức và đạo 

đức nhà giáo. 

Có ý thức thường xuyên cập nhật những văn bản của Nhà nước, của ngành, 

thực hiện nghiêm túc các văn bản về cải cách hành chính.  

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cánh hành chính năm 2021 của trường 

THPT Mai Thanh Thế. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, 

phản ánh trực tiếp lãnh đạo nhà trường xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- HT, các PHT; 
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- Lưu: VT. 
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