
 

 

 

 
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 

 Số:           /SGDĐT-VP 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Hải Phòng, ngày        tháng 5 năm 2022 
   V/v thực hiện Quyết định số 251/QĐ- 

    BNV ngày 29/3/2022 của Bộ trưởng  

   Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thông tin,  

tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022. 
    

 

Kính gửi:  

       - Trưởng phòng cơ quan Sở;                                

       - Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; 

                            - Giám đốc Trung tâm GDNN&GDTX các quận, huyện; 

    - Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục  

Kỹ năng sống và Hoạt động ngoài giờ chính khoá,      

Trung tâm tư vấn du học;  

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 
 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 

2790/UBND-KSTTHC ngày 28/4/2022 về thực hiện Quyết định số 251/QĐ-   

BNV ngày 29/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thông tin, 

tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 (gửi kèm theo), 

 Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau: 

 - Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thông tin tuyên truyền 

cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả Quyết định số 251/QĐ-BNV ngày 

29/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ 

chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ quản lý các cấp, cán bộ, công 

chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; đồng thời, nâng cao 

nhận thức, sự đồng thuận của người dân, tổ chức, xã hội về việc thực hiện các 

mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước. 

 - Tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 38/KH-UBND 

ngày 23/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về tuyên truyền cải cách hành 

chính nhà nước thành phố năm 2022; Kế hoạch số 25/KH-SGDĐT ngày 01/3/2022 

của Sở Giáo dục và Đào tạo về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022. 

 - Xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên kênh tiếp nhận, phản hồi ý 

kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định liên quan đến cải cách hành 

chính trên Cổng thông tin điện tử của Sở và các đơn vị giáo dục. 

 * Yêu cầu các đơn vị giáo dục tập trung thực hiện hiệu quả công tác tuyên 

truyền cải cách hành chính lồng ghép vào công tác thông tin, tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan Sở và các đơn vị dưới nhiều hình thức tuyên 

truyền nội dung trọng tâm sau: 

 1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu 

và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; 

tuyên truyền tình hình triển khai, kết quả, thành tựu trong thực hiện Chương trình 

tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 được ban hành tại 
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Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-

TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. 

 2. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước về cải cách hành chính. 

 3. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan 

hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự 

nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. 

 4. Tuyên truyền, phổ biến về hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật của 

nền hành chính phù hợp với Hiến pháp năm 2013; tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện 

đồng bộ cải cách hành chính, lập pháp và tư pháp; hoàn thiện hệ thống thể chế 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể 

chế về sở hữu, doanh nghiệp nhà nước; hoàn thiện thể chế về tổ chức và kinh 

doanh vốn nhà nước; đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. 

 - Rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp 

xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; phân loại các cơ quan hành chính làm cơ 

sở xác định tổ chức bộ máy phù hợp; triển khai diện rộng cơ chế tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công; hoàn thiện quy hoạch 

mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực. Phân loại đơn 

vị sự nghiệp để thực hiện các hình thức chuyển đổi phù hợp. Đẩy mạnh xã hội 

hóa các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh giản biên chế trên cơ sở tổ chức 

triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị 

lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp 

tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần 

thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới và quản 

lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập; 

quá trình thành lập, giải thể, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp. Thực hiện 

hiệu quả công tác cải cách tài chính công. 

 - Triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

ngày 23/4/2018 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính 

phủ; tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 

08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện 

tử; Quyết định số 468/QĐ- TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính; tình hình thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 

45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.  

 - Tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định 

của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán 

bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính; quyền, nghĩa vụ và trách 

nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đặc 
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biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức. Tình hình triển khai và 

kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, 

tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. 

- Triển khai và thực hiện hiệu quả các nội dung xây dựng và phát triển Chính 

phủ điện tử, Chính phủ số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trọng tâm là 

triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính 

phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 ban hành tại Quyết định 

số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ; tình hình triển khai 

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

được ban hành tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ; tình hình triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 

danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với tất cả các thủ tục hành chính 

được công bố theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết theo Quyết 

định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

 5. Thực hiện sáng kiến/giải pháp mới về các nội dung công tác cải cách 

hành chính theo Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ; đem lại hiệu quả thiết 

thực và có minh chứng, sản phẩm cụ thể. Các sáng kiến áp dụng trong lĩnh vực 

CCHC thuộc nội dung quản lý nhà nước của chính quyền để thuận lợi trong việc 

thẩm định, đánh giá. 

 6. Công tác thanh tra, kiểm tra khắc phục những tồn tại, hạn chế, nguyên 

nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn 

vị theo kế hoạch của Sở đề ra. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng cơ quan Sở và các đơn vị giáo 

dục báo cáo kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành 

chính hàng Quý, 6 tháng, năm theo quy định tại Công văn số 1324/UBND-

KSTTHC ngày 02/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện chế độ 

báo cáo cải cách hành chính định kỳ (gửi kèm theo); giao Văn phòng Sở phối hợp 

với các phòng Sở và các đơn vị liên quan đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả gửi 

UBND thành phố và Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định. 

 Trong quá trình thực hiện, có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, 

đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở) để tổng 

hợp, xem xét, giải quyết./.  

 
 

 
 

  Nơi nhận:                                                                                             
- UBND thành phố (để báo cáo);  

- Sở Nội vụ; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Ban Giám đốc; 

- Như kính gửi; 

- Tổ CCHC Sở; 

- Lưu: VT.    

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
Phạm Quốc Hiệu 
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