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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021
Thực hiện Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận
năm 2021 và Quyết định số 68/QĐ-STP ngày 11/11/2020 của Sở Tư pháp về phê
duyệt Kế hoạch cải cách hành chính của năm 2021. Sở Tư pháp xây dựng Kế
hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Xác định trách nhiệm của Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, Thủ trưởng các
đơn vị trực thuộc Sở trong việc tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện các nhiệm
vụ cải cách hành chính trong phạm vi công việc đảm nhiệm phải đảm bảo về tiến độ,
thời gian thực hiện, cơ chế phối hợp hoàn thành theo Kế hoạch cải cách hành chính
năm 2021 của Sở (ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-STP ngày 11/11/2020
của Sở Tư pháp).
2. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, kế hoạch về cải cách
hành chính năm 2021, nâng cao chất lượng phục vụ hành chính, chất lượng dịch vụ
công; tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch
CCHC hàng năm của tỉnh đối với công chức, viên chức trong quá trình thực thi
công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về công tác CCHC
nhà nước, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tham gia giám sát quá
trình thực thi công vụ của công chức, viên chức.
3. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại
chúng kết hợp với việc tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường xuyên trên
Trang thông tin điện tử của Sở.
4. Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian
đề ra; phổ biến nội dung CCHC kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù
hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu của ngành Tư pháp.
II. NỘI DUNG
1. Tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà
nước về đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và tổ chức thực hiện Chương
trình CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng
tâm, hiệu quả xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, nâng cao trách
nhiệm giải trình, từng bước hiện đại phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh
nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà
nước.
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2. Phổ biến, tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung của các Chỉ số cải cách
hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI),
Chỉ số mức độ hài lòng (SIPAS) và Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI); trong đó tập
trung vào các nội dung được Ban chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số
năng lực cạnh tranh tỉnh phân công cho Giám đốc Sở Tư pháp tại Quyết định số
2125/QĐ-BCĐ ngày 29/8/2016.
3. Tiếp tục thực hiện việc công bố, công khai các TTHC thuộc thẩm quyền
giải quyết của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kết nối Cổng Dịch
công Quốc gia và trên Trang thông tin điện tử của Sở.
4. Viết tin, bài liên quan đến việc giải quyết TTHC, tình hình thực hiện các
Chỉ số CCHC, gương người tốt việc tốt trong quá trình thực hiện CCHC để đưa tin,
tuyên truyền và nhân rộng.
5. Phối hợp với Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh mở
chuyên trang, chuyên mục về CCHC tỉnh Ninh Thuận; đẩy mạnh công tác thông
tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính
theo Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Ninh Thuận năm 2021 và Quyết
định số 68/QĐ-STP ngày 11/11/2020 của Sở Tư pháp về phê duyệt Kế hoạch CHC
của năm 2021 đến công chức, viên chức, người dân để tạo sự đồng thuận về thực
hiện công cuộc CCHC.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trên cơ sở các nội dung đã được đề ra tại Kế hoạch này, yêu cầu Lãnh đạo
các phòng, đơn vị trực thuộc Sở xác định các nhiệm vụ cụ thể thuộc trách nhiệm
của đơn vị mình, kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả và báo cáo kết quả về
Thanh tra Sở để tổng hợp.
2. Thanh tra Sở có trách nhiệm giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc
việc triển khai thực hiện Kế hoạch và tham mưu Lãnh đạo Sở tổng hợp báo cáo kết
quả thực hiện theo quy định./.
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