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Hải Dương, ngày         tháng 02 năm 2021

KẾ HOẠCH
Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC, nâng 
cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động 
Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác CCHC cũng như thông tin kịp thời, 
đầy đủ về các hoạt động chào mừng, kỷ niệm các sự kiện trọng đại đất nước, của 
ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh,  

Thực hiện Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh 
tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hải Dương năm 2021, Sở Tài nguyên và 
Môi trường xây dựng kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC năm 
2021 với các nội dung, nhiệm vụ cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tằng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm trong công tác CCHC của công chức, viên chức, người lao động 
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

2. Đảm bảo thông tin kịp thời, đầy đủ tình hình, kết quả thực hiện CCHC, 
phát huy vai trò tích cực của công tác thông tin, tuyên truyền trong công tác 
CCHC nói chung và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nói riêng.

3. Tăng cường các đối tượng tham gia tuyên truyền; đa dạng các hình 
thức, đồng thời nâng cao chất lượng, nội dung công tác thông tin, tuyên truyền; 
chú trọng gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh và của 
ngành.

4. Cập nhật thường xuyên, đầy đủ kịp thời các văn bản quy phạm pháp 
luật, danh mục, TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC trên trang thông tin 
điện tử của Sở để người dân, doanh nghiệp cũng như đội ngũ công chức, viên 
chức, người lao động nắm được, thực hiện được thuận lợi.

5. Gắn công tác thông tin, tuyên truyền CCHC với tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; góp 
phần nâng cao dân trí; phòng chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN (có 
phụ biểu chi tiết kèm theo).
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III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các phòng, đơn vị cần quán triệt đến toàn thể 

công chức, viên chức, người lao động đơn vị mình đồng thời triển khai thực hiện 
theo đúng nội dung, nhiệm vụ được giao;

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu, bố trí kịp thời, đầy đủ kinh phí 
đảm bảo cho việc triển khai và thực hiện tốt các nội dung tại Kế hoạch này; 

3. Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm đăng tải toàn văn kế 
hoạch này, các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC, các quy trình nội 
bộ, danh mục TTHC trên Trang thông tin điện tử của Sở.   

4. Văn phòng Sở:
- Cung cấp các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC, danh mục, 

TTHC, quy trình nội bộ và các tài liệu, văn bản khác liên quan đến công tác 
CCHC để Trung tâm Công nghệ thông tin đăng tải trên Trang thông tin điện tử 
của Sở;

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thực 
hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch này.

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, bất cập cần chủ động tham mưu, 
đề xuất, báo cáo Giám đốc Sở để có biện pháp chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Các đ/c Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Vũ Ngọc Long
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PHỤ BIỂU KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN 
VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số      /KH-STNMT ngày      /02/2021)
---------------

STT Nội dung thực hiện Hình thức thực hiện Sản phẩm, kết quả 
thực hiện

Thời gian 
thực hiện

Đơn vị thực 
hiện

1

Tuyên truyền về CCHC, thông tin về các 
văn bản, ý kiến chỉ đạo của cơ quan, người 
có thẩm quyền trong công tác CCHC đến 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động Sở Tài nguyên và Môi 
trường.

- Ban hành văn bản chỉ đạo, triển 
khai thực hiện;
- Đưa tin, bài đăng tải trên 
website của Sở;
….

Các văn bản chỉ đạo triển khai thực 
hiện; Các tin, bài viết đăng tải trên 
website của Sở hoặc các chỉ đạo về 
CCHC được phổ biến, quán triệt 
đến CBCCVC của phòng, đơn vị.

Thường 
xuyên

- Văn phòng 
Sở; 
- Các phòng, 
đơn vị thuộc Sở

2

Thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời 
các chủ trương, chính sách pháp luật mới 
có liên quan đến ngành tài nguyên và môi 
trường, đến quyền lợi của đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động; các 
TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc ban 
hành mới.

- Ban hành văn bản hoặc phổ biến 
tại cuộc họp về các chính sách, 
TTHC mới ban hành;
- Đưa tin, bài đăng tải trên website 
của Sở.

- Các Văn bản chỉ đạo triển khai 
thực hiện; 
- Các chính sách hoặc TTHC được 
sửa đổi, bổ sung, hoặc ban hành 
mới được cập nhật, thông tin, phổ 
biến .

Thường 
xuyên

- Văn phòng 
Sở; 
- Các phòng, 
đơn vị thuộc Sở

3
Thông tin tình hình, kết quả thực hiện các 
nhiệm vụ về CCHC, về hoạt động kiểm 
soát TTHC

- Công khai trên Trang thông tin 
điện tử của Sở; phổ biến tại các 
cuộc họp Đảng ủy, cơ quan, đơn 
vị;
- Thông tin trên các phương tiên 
thông tin đại chúng.

- Báo cáo kết quả thực hiện CCHC, 
kết quả kiểm soát TTHCđược sao 
gửi đến các phòng, đơn vị, công 
khai trên Trang thông tin điện tử 
của Sở.
- Các kết quả về CCHC được thông 

Định kỳ 
hoặc đột 
xuất theo 
yêu cầu

Văn phòng Sở; 
các phòng, đơn 

vị thuộc Sở
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tin trên các phương tiện thông tin 
đại chúng.

4
Tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm các 
ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước, của 
ngành tài nguyên và môi trường.

Đưa tin trên website của Sở, tại 
cuộc họp cơ quan/trên báo chí 

hoặc bằng các hình thức khác như 
pano, áp phích tuyên truyền; 

Tin, bài viết, hình ảnh trên trang 
thông tin điện tử, báo chí/pano, áp 

phích, khẩu hiệu

Theo các 
ngày kỷ 

niệm/theo 
chuyên đề

Các phòng, đơn 
vị thuộc Sở

5
Khuyến khích, biểu dương tập thể, cá nhân 
có các sáng kiến, giải pháp, thực hiện tốt 
công tác CCHC

Các chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện hoặc các đề xuất đưa ra các sáng kiến, 
giải pháp làm tăng hiệu quả công việc; biểu dương hoặc có các hình 

thức khen thưởng phù hợp

Thường 
xuyên

Các phòng, đơn 
vị  thuộc Sở
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