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KẾ HOẠCH  

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014 
 

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 của UBND tỉnh về 
việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 tỉnh Tây Ninh, Sở Công 
Thương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014 như sau: 

I. MỤC TIÊU 
- Nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX “về cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015”. 
- Củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về mục tiêu, nhiệm vụ 

trọng tâm cải cách hành chính nhà nước của Sở Công Thương; nâng cao ý thức 
trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác cải cách hành chính. 

- Tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân nâng cao nhận thức và nắm vững 
mục đích, ý nghĩa và lợi ích của cải cách hành chính. 

- Các vướng mắc, các phản ánh, kiến nghị về cải cách hành chính của tổ 
chức và công dân được tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, kịp thời. 

- Góp phần đạt mục tiêu cải cách hành chính của Sở năm 2014: Mức độ hài 
lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt 100%. 

II. YÊU CẦU 
- Tuyên truyền cải cách hành chính gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014; lồng ghép phổ biến tuyên truyền 
về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

- Đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin về cải cách hành chính thuộc lĩnh vực 
ngành Công Thương thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cho cá nhân, tổ chức. 

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 
1. Nội dung tuyên truyền: 
Để từng bước hoàn thiện việc tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, 

trong năm 2014 cần tập trung tuyên truyền một số nội dung sau: 
- Mục tiêu, nội dung, ý nghĩa của cải cách hành chính. 
- Những tiện ích của công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết 

thủ tục hành chính. 
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- Thông tin về địa chỉ đầu mối tiếp nhận ý kiến phản hồi về các quy định thủ 
tục hành chính. 

2. Hình thức tuyên truyền: 
- Thông tin, tuyên truyền các nội dung, danh mục thủ tục hành chính một 

cách kịp thời, nhanh chóng và chính xác trên trang thông tin điện tử của Sở Công 
Thương. 

- Tuyên truyền, lồng ghép nội dung cải cách hành chính một cách thích hợp 
trong các buổi giao ban, họp định kỳ của cơ quan. 

- Thông qua hoạt động của các cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể để tuyên 
truyền về cải cách hành chính. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Văn phòng Sở: 
- Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở, tổ 

chức đoàn thể thuộc Sở triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền cải cách hành 
chính năm 2014 tại Sở. 

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền cải cách hành chính 
của các phòng thuộc Sở đạt hiệu quả, chất lượng. 

- Củng cố, nâng cao chất lượng mục cải cách hành chính trên trang thông tin 
điện tử của Sở (socongthuong.tayninh.gov.vn). 

2. Các tổ chức đoàn thể Sở tổ chức tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên, 
thanh niên về ý nghĩa và tầm quan trọng công tác cải cách hành chính. 

Chánh Văn phòng Sở, trưởng các phòng thuộc Sở căn cứ Kế hoạch triển khai 
thực hiện./.       
 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 
- BGĐ Sở; 
- Các phòng thuộc Sở (t/h); 
- Lưu: VT, VP. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

Đã ký: Lê Thành Công 

 
 


