Ký bởi: Nguyễn Ngọc Hùng
Email: hungnn.stttt@gialai.gov.vn
Cơ quan: Sở Thông tin và Truyền
thông, Tỉnh Gia Lai
Ngày ký: 18.12.2017 17:05:56
+07:00

UBND TỈNH GIA LAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 111/KH-STTTT

Gia Lai, ngày 18 tháng 12 năm 2017

KẾ HOẠCH
Cải cách hành chính năm 2018
Thực hiện nội dung các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai:
Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 “về ban hành Kế hoạch cải cách
hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020”; Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày
07/12/2017 “V/v ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018”; Quyết định
số 839/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 “V/v ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải
cách hành chính năm 2018”; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai xây dựng
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018 với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU:

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính và Kế
hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Gia Lai.
2. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, tạo chuyển biến
mạnh mẽ về nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức (CCVC) về tinh thần
trách nhiệm, thái độ phục vụ. Nâng cao chất lượng giải quyết công việc của tổ
chức, công dân thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông.
3. Xây dựng cơ quan dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện
đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Chi bộ. Nâng cao chất lượng xây dựng, rà soát
văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Tăng cường công tác theo dõi, thi hành pháp
luật, hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp.
4. Đẩy mạnh cải cách TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết, giảm chi phí hành
chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm, tính năng động,
sáng tạo của công chức trong việc giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức.
5. Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy của Sở và Trung tâm Công nghệ thông tin
và Truyền thông (đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở) theo đúng quy định hiện hành.
Thực hiện phân cấp quản lý theo quy định nhằm nâng cao tính chủ động, hiệu lực,
hiệu quả trong hoạt động.
6. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng CCVC của Sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng
cao đạo đức công vụ, năng lực thực thi công vụ và xây dựng đội ngũ CCVC
chuyên nghiệp, chuyên sâu, nêu cao tinh thần trách nhiệm.
7. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
về biên chế, tài chính đối với các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh theo Nghị
định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ, Nghị định số
117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ và đối với đơn vị sự nghiệp
công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; Nghị định 16/2015/NĐ-CP; Nghị
định số 141/2016/NĐ-CP; Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

8. Thực hiện hiệu quả việc Ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành
chính: nâng cao chất lượng sử dụng một cửa điện tử, trang thông tin điện tử tổng
hợp, hệ thống quản lý văn bản điều hành, hộp thư công vụ…; duy trì và nâng cao
hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam
TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động hành chính của Sở.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

Thực hiện theo nội dung phụ lục: Bảng triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải
cách hành chính năm 2018 kèm theo.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Căn cứ vào các nội dung phân công, thời gian thực hiện, kết quả đạt được
các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện.
- Bố trí đủ kinh phí, nguồn nhân lực để đảm bảo các nhiệm vụ CCHC năm
2018.
- Giao Văn phòng Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch
trên; Văn phòng Sở có trách nhiệm tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, định kỳ
tham mưu báo cáo của Sở với Ủy ban nhân dân tỉnh và gửi cơ quan chuyên môn
(Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh) theo quy định./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc (qua mạng);
- Các phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện (qua
mạng);
- Trung tâm CNTT&TT (qua mạng);
- Lưu VT, VP.
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