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  Căn cứ Kế hoạch số 105/KH-SGDĐT, ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Sở 

GD&ĐT Sóc Trăng về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019; 

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

cách hành chính năm 2019 với những nội dung trọng tâm như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

1.1 Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính 

phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-

2020 và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Chương 

trình cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2011- 2020; 

1.2. 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. 

1.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, 

đảm bảo sự hài lòng của tổ chức, công dân khi đến giải quyết các thủ tục hành 

chính tại cơ quan. 

1.4. 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 cơ quan. 

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

1.6. Nâng cao chỉ số CCHC tại đơn vị 

2. Yêu cầu 

- Triển khai công tác CCHC trong cơ quan thiết thực, hiệu quả theo tiến 

độ thời gian đề ra. Phổ biến nội dung CCHC kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, 

phù hợp với tình hình đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng và của 

địa phương. Công khai các vấn đề trong cải cách. 

- Công tác tuyên truyền phải đảm bảo đến được đội ngũ cán bộ quản lý, 

công chức, viên chức, học sinh và người lao động trong nhà trường về các chủ 

trương, chích sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 



- Đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về CCHC của cán 

bộ, công chức, viên chức và học sinh. 

- Khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ giáo viên, học sinh tích cực 

tham gia tìm hiểu, học tập và thực hiện CCHC bằng nhiều hình thức đa dạng, 

phong phú, kết hợp truyền thông với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt 

động tuyên truyền nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. 

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong BGH; 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 cụ thể cho người trực tiếp làm công tác tiếp nhận và 

trả kết quả tại đơn vị; Bố trí phòng tiếp công dân, có cán bộ văn phòng và lãnh 

đạo trực và tiếp công dân hàng ngày. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính thường xuyên rà soát các 

văn bản qui phạm pháp luật gửi tới cơ quan.  

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 

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 2019 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 

 

 

 

 

 

ThS. Phạm Ngọc Thái 
 


