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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 

 

Căn cứ kế hoạch số 02/KH-THPTPT ngày 18/01/2022 về thực hiện công tác 

CCHC năm 2022 của trường THPT Phú Tâm, 

Trường THPT Phú Tâm xây dựng kế hoạch thực hiện tuyên truyền CCHC 

năm 2022 tại đơn vị như sau: 

I. Mục đích yêu cầu 

1. Mục đích: 

- Tuyên truyền các nhiệm vụ, nội dung công tác CCHC và những kết quả đạt 

được trong thực hiện công tác CCHC tại đơn vị; 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện CCHC của cán bộ, giáo viên, 

nhân viên trong thực thi công vụ;  Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn 

hóa công vụ, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên; thực hiện 

tốt việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC); 

- Nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, người trực tiếp tham gia 

giải quyết các TTHC trong việc tuyên truyền CCHC. 

2. Yêu cầu: 

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; 

- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động tuyên truyền 

nhằm mang lại hiệu quả cao; 

- Thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền phải kịp thời, đầy đủ, hiệu quả; 

- Trang thông tin điện tử của đơn vị có chuyên mục Cải cách hành chính thể 

hiện đầy đủ các nội dung cần thiết cho việc tuyên truyền, thực hiện CCHC, các 

TTHC và được cập nhật thường xuyên; 

II. Đối tượng tuyên truyền 

 Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh trường. 
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III. Nội dung và hình thức 

1. Nội dung tuyên truyền:  

 - Tuyên truyền, phổ biến tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của 

CCHC đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước; 

- Tuyên truyền các yêu cầu đổi mới về công tác CCHC, các văn bản liên 

quan công tác CCHC của nhà nước; 

- Tuyên truyền về các TTHC có liên quan đến hoạt động của nhà trường; 

- Tuyên truyền về kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch CCHC của đơn vị 

và của ngành giáo dục; 

2. Hình thức tuyên truyền:  

- Tuyên truyền trên website của trường; 

- Tuyên truyền qua bảng thông tin, thông báo của nhà trường 

- Tuyên truyền qua các cuộc họp Hội đồng sư phạm, họp Cha mẹ học sinh, 

các buổi sinh hoạt dưới cờ; các buổi họp tổ chuyên môn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo trường ban hành các văn bản hành chính đầy đủ, kịp thời; 

2. Tổ Công nghệ thông tin xây dựng chuyên mục CCHC trên website của 

trường, thường xuyên cập nhật các văn bản CCHC và TTHC lên chuyên mục; 

3. Tổ trưởng văn phòng niêm yết đầy đủ, kịp thời lên bảng Thông báo của 

nhà trường các thông tin, thông báo và TTHC cần thiết; 

4. Các Đoàn thể phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về CCHC trong 

các buổi họp HĐSP; 

5. Kế toán trường lập dự toán kinh phí, tham mưu với hiệu trưởng về hồ sơ, 

mức chi, kinh phí cần thiết cho hoạt động CCHC, tuyên truyền CCHC. 

6. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường tích cực tham gia 

công tác tuyên truyền CCHC và xây dựng đơn vị đạt chuẩn cơ quan văn hóa. 

                                                                              Hiệu trưởng 

Nơi nhận: 

- Sở GD & ĐT (báo cáo); 

- Hội đồng SP (thực hiện); 

- Lưu: VT.  

            Trần Công Lý 
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