
 
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /STC-THTK Đà Nẵng, ngày        tháng  02  năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Truyền thông cải cách hành chính của Sở Tài chính 

 thành phố Đà Nẵng năm 2020 

────────── 

Căn cứ Quyết định số 5339/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020 

của thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-STC ngày 14/01/2020 của Sở Tài chính về 

ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020; 

 Sở Tài chính xây dựng kế hoạch truyền thông cải cách hành chính năm 

2020 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 a) Nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, người lao động (CBCC, 

NLĐ) về công tác cải cách hành chính, tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, 

quản lý, điều hành của người đứng đầu cơ quan đơn vị. 

 b) Giúp CBCC, NLĐ nắm vững mục tiêu, nội dung, các nhiệm vụ cải 

cách hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao 

góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, công khai, hiện đại. 

 c) Tuyên truyền hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến tại Sở Tài chính, 

các nội dung về công khai minh bạch đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để cá nhân, tổ chức đơn vị được biết tiếp 

cận sử dụng. (Chi tiết các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Sở 

Tài chính theo Phụ lục kèm theo). 

 2. Yêu cầu 

 a) Thực hiện công tác tuyên truyền có chất lượng, hiệu quả và đúng tiến 

độ đề ra. Nội dung tuyên truyền phải phong phú thiết thực phù hợp với nhiệm vụ 

của công tác cải cách hành chính.   

 b) Kết hợp công tác tuyên truyền với việc thực hiện kế hoạch cải cách 

hành chính của thành phố, lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính với 

việc phổ biến tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và 

pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Bộ, ngành, Thành ủy, Hội đồng nhân 

dân và UBND thành phố Đà Nẵng.  
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II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Đối tượng tuyên truyền 

a) Cán bộ công chức, người lao động của Sở; 

b) Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. 

2. Nội dung tuyên truyền về cải cách hành chính 

a) Đối với cán bộ công chức 

- Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở các văn bản liên quan đến 

cải cách hành chính như Quyết định 4257/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng; Quyết định 5339/QĐ-

UBND ngày 19/11/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành công tác cải 

cách hành chính năm 2020 của thành phố Đà Nẵng. 

 - Tiếp tục tuyên truyền phổ biến Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 

04/02/2016 của Thủ tướng hính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính 

Nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 3490/QĐ-BNV ngày 10/10/2016 

của Bộ Nội vụ phê duyệt đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải 

cách hành chính giai đoạn 2016-2020”; Quyết định số 9491/QĐ-UBND ngày 

23/12/2015 của UBND thành phố ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà 

nước giai đoạn 2016-2020 của UBND thành phố Đà Nẵng. 

 - Tuyên truyền các chính sách về lao động, bảo hiểm xã hội, tiền lương, 

chính sách tinh giảm biên chế theo Nghị quyết của Đảng. 

 - Tuyên truyền về Luật cán bộ công chức, trong đó lưu ý văn hóa giao tiếp 

với người dân trong khi thi hành công vụ. 

 b) Đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp 

 - Có văn bản thông báo đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về các 

dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4 của Sở Tài chính để đơn vị thực hiện, đồng 

thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở nội dung các dịch vụ công trực 

tuyến để mọi tổ chức, công dân được biết thuận tiện cho việc gửi hồ sơ trực 

tuyến. 

 - Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Giám đốc Sở Tài 

chính năm 2020. 

 - Khảo sát mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công. 

 - Đặt lịch hẹn giao dịch trực tuyến. 

 - Đăng tải các thông tin về đấu thầu mua sắm theo quy định; Đăng trên 

Trang thông tin điện tử giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu; 

 - Thông tin về khen thưởng và xử phạt đối với tổ chức doanh nghiệp. 

 - Thông báo số điện thoại, đường dây nóng, hộp thư phản ảnh của công 

dân. 
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 - Đăng tải một số nội dung trên Trang thông tin điện tử của Sở theo đề 

nghị của Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Nội vụ. 

 3. Hình thức truyền thông  

a) Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính 

- Phòng chủ trì: Phòng Tin học và Thống kê 

- Phòng phối hợp: các Phòng thuộc Sở 

- Thời gian thực hiện: năm 2020 

- Nội dung: kịp thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở các văn 

bản của Trung ương và thành phố về cải cách hành chính, đăng tin các bài viết 

của cán bộ công chức của Sở liên quan đến cải cách hành chính trên Trang thông 

tin điện tử của Sở. 

b) Tuyên truyền thông qua các cuộc hội thảo hội nghị 

- Phòng chủ trì: Văn phòng Sở 

- Phòng phối hợp: các Phòng thuộc Sở 

- Thời gian thực hiện: tại các cuộc hội thảo, hội nghị 

- Nội dung: thông qua các cuộc hội thảo hội nghị lồng ghép nội dung về 

cải cách hành chính đến toàn thể cán bộ công chức.  

c) Tuyên truyên thông qua công tác chuyên môn 

- Phòng chủ trì: Các phòng thuộc Sở 

- Thời gian thực hiện: năm 2020 

- Nội dung: lồng ghép công tác cải cách hành chính trong nghiệp vụ 

chuyên môn của phòng. 

d) Niêm yết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

- Phòng chủ trì: Văn phòng Sở (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) 

- Phòng phối hợp: Các phòng thuộc Sở 

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 

Nội dung: Niêm yết các thủ tục hành chính và hướng dẫn cho công dân 

nộp hồ sơ theo từng bộ thủ tục hành chính. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Ban Biên tập Website của Sở: kịp thời đưa tin liên quan về các chính 

sách chế độ của Trung ương và thành phố về cải cách hành chính đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử của Sở 

 2. Trưởng các Phòng thuộc Sở: rà soát nghiên cứu nâng cấp 7 thủ tục 

hành chính hiện nay tại Sở thuộc dịch vụ công trực tuyến mức 2 nâng cấp lên 

dịch vụ công trực tuyến mức 3 theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn 

số 7732/UBND-STTTT ngày 14/11/2019. Tăng cường công tác cải cách hành 

chính trong nghiệp vụ chuyên môn của phòng. 
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 3. CBCC, NLĐ Sở tăng cường việc viết bài liên quan đến cải cách hành 

chính báo cáo Lãnh đạo Sở phụ trách chuyển cho Ban Biên tập Website đăng tin 

trên trang web, khuyến khích cán bộ công chức phát huy sáng kiến về cải cách 

thủ tục hành chính. 

4. Văn phòng Sở đề xuất việc khen thưởng đột xuất đối với cán bộ công 

chức có sáng kiến về cải cách các thủ tục hành chính mang lại hiệu quả trong 

công tác chuyên môn. 

Trên đây là kế hoạch truyền thông về công tác cải cách hành chính của Sở 

Tài chính năm 2020, đề nghị cán bộ Sở nghiêm túc thực hiện/. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên; 

- PGĐ Sở Nguyễn Thành Trung; 

- Các Phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VBĐT, THTK. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

        

Nguyễn Văn Phụng 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

        

 



 


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-02-13T09:36:11+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Lê Kim Tuấn<tuanlk@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-02-13T11:31:20+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Nguyễn Văn Phụng<phungnv@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-02-14T14:28:48+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Tài chính<stc@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-02-14T14:28:49+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Tài chính<stc@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-02-14T14:28:49+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Tài chính<stc@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




