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KẾ HOẠCH 

Tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và 

xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính 

giai đoạn 2021-2030 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

Thực hiện Kế hoạch số 738/KH-UBND ngày 03/3/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2020 và xây 

dựng phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của tỉnh 

Bình Thuận; Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch, cụ thể như sau: 

 I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU  

 1. Mục tiêu 

 - Đánh giá toàn diện tình hình triển khai và kết quả thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của đơn vị.  

 - Xác định rõ những kết quả nổi bật đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn 

chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của đơn vị. 

 - Đề xuất các định hướng, giải pháp, nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn 

vị giai đoạn 2021- 2030; đảm bảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, 

Nhà nước và của địa phương. 

 2. Yêu cầu 

- Việc tổng kết, đánh giá phải bảo đảm theo đúng hướng dẫn của Bộ Nội vụ. 

- Báo cáo tổng kết bảo đảm đánh giá chính xác, toàn diện kết quả đạt được 

trên các nội dung cải cách hành chính; tập trung làm rõ kết quả theo từng giai đoạn 

(giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020). Đồng thời, đề xuất được những 

định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2021-2030 của đơn vị. 

 II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

STT Nội dung, nhiệm vụ 
Thời gian 

hoàn thành 

Phòng chủ 

trì 

Phòng phối 

hợp 

1 

Tham mưu xây dựng Kế 

hoạch tổng kết và hướng 

dẫn báo cáo các phòng 

thuộc Sở theo hướng dẫn Bộ 

Nội vụ theo mẫu 01 của đề 

cương báo cáo 

Tháng 

3/2020 
Văn phòng 

Sở 

Các phòng 

CM, NV Sở 
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2 Xây dựng kế hoạch tổng kết 
Trước ngày 

10/4 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng 

CM, NV Sở 

3 

Báo cáo tổng kết công tác 

cải cách hành chính giai 

đoạn 2011-2020 và xây 

dựng phương hướng, nhiệm 

vụ cải cách hành chính giai 

đoạn 2021-2030 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

Tháng 4 
Văn phòng 

Sở 

Các phòng 

CM, NV Sở 

4 Tình hình triển khai 
Trước ngày 

17/4 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng 

CM, NV Sở 

5 Về cải cách thể chế 
Trước ngày 

17/4 

Văn phòng 

Sở 
Thanh tra Sở 

6 
Về cải cách thủ tục hành 

chính 

Trước ngày 

17/4 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng 

CM, NV Sở 

7 
Về cải cách tổ chức bộ máy 

hành chính 

Trước ngày 

17/4 

Phòng 

TCCB& 

QLCLGD 

Các phòng 

CM, NV Sở 

8 

Về xây dựng và nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức 

Trước ngày 

17/4 

Phòng 

TCCB& 

QLCLGD 

Các phòng 

CM, NV Sở 

9 Về cải cách tài chính công 
Trước ngày 

17/4 

Phòng 

KH-TC 

Các phòng 

CM, NV Sở 

10 Về hiện đại hóa hành chính 
Trước ngày 

17/4 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng 

CM, NV Sở 

11 Những kiến nghị, đề xuất 
Trước ngày 

17/4 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng 

CM, NV Sở 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở và Trưởng các phòng chuyên 

môn, nghiệp vụ thuôc Sở căn cứ Kế hoạch triển khai và thực hiện báo cáo qua Văn 

phòng Sở trước ngày 17/4/2020 để Văn phòng Sở tổng hợp tham mưu lãnh đạo Sở 

báo cáo đúng quy định.  

2. Giao trách nhiệm Văn phòng Sở giúp lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc việc 

triển khai thực hiện và báo cáo kịp thời những thiếu sót, hạn chế nhằm nâng cao 

nhiệm vụ được giao./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Giám đốc và PGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP (K-02b). 

           GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

            Phan Đoàn Thái 
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