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        Sóc Trăng, ngày        tháng      năm 2021 

Kính gửi: Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 26/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về việc tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng 

năm 2021.  

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Đài Truyền thanh các huyện, thị 

xã, thành phố chủ động phối hợp các ngành chức năng liên quan ở địa phương, 

chỉ đạo Đài/Trạm Truyền thanh xã, phường, thị trấn cung cấp thông tin, biên tập 

nội dung, phân bố thời gian, thời lượng phát sóng hợp lý đẩy mạnh tuyên truyền 

về công tác cải cách hành chính đến các tầng lớp nhân dân địa phương được 

biết. Nội dung tuyên truyền cụ thể như sau: 

 - Tuyên truyền tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách 

hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Sóc 

Trăng nói riêng; những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước về cải cách hành chính trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước. 

 - Tuyên truyền những thành tựu nổi bật, sự nỗ lực của tỉnh trong triển 

khai thực hiện hiệu quả các lĩnh vực của công tác cải cách hành chính, nhất là 

cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên các lĩnh 

vực, tạo tiền đề kêu gọi, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư và phát 

triển tại tỉnh Sóc Trăng, thúc đẩy quá trình xã hội hóa, nâng cao chất lượng cung 

ứng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, kịp thời thông tin, phản ánh 

những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành 

chính của các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương. Giải đáp, tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định pháp luật, nhất là trong thực hiện 

thủ tục hành chính. 

 - Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan 

hành chính các cấp, các ngành đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải 

cách hành chính. 

 - Tuyên truyền nội dung văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức, viên 

chức theo Đề án Văn hóa công vụ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018. 

 - Tuyên truyền tính tiện ít và hướng dẫn cá nhân, tổ chức sử dụng các dịch 

vụ (dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích) trong tiếp nhận và giải 
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quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận 

một cửa cấp huyện, cấp xã và tại các điểm phục vụ của Bưu điện. 

 - Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách 

hành chính nhà nước của Chính phủ, UBND tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 

2030; Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính của UBND tỉnh Sóc Trăng năm 

2021 và Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính của Tỉnh ủy.  

 - Kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, các sở, ban ngành, 

UBND cấp huyện và cấp xã; Chỉ số đo lường sự hài lòng của tổ chức và cá nhân 

đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước cũng như chất lượng 

cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công của tỉnh; Chỉ số hiệu quả và quản trị hành 

chính công và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

 - Các mô hình, giải pháp đang được triển khai mang lại hiệu quả, các điển 

hình tốt trong cải cách hành chính trong và ngoài tỉnh. 

 - Tuyên truyền thông tin tình hình kết quả cải cách hành chính của các bộ 

ngành Trung ương và các địa phương ngoài tỉnh đến cán bộ, công chức, viên 

chức. 

 - Phổ biến những tác phẩm, tiểu phẩm, video, tư liệu tuyên truyền cải cách 

hành chính đạt giải trong Hội thi sáng tác thơ ca, tiểu phẩm về cải cách hành 

chính, Hội thi sáng tác tranh cổ động về cải cách hành chính và Hội thi trực 

tuyến cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2020. 

 - Tuyên truyền công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị 

về quy định hành chính tại các đơn vị, địa phương. 

 Đề nghị các đơn vị với chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp các ngành 

hữu quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung trên đến người dân. 

Định kỳ 6 tháng, 01 năm và đột xuất (nếu có) đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả 

công tác tuyên truyền cải cách hành chính gửi về Sở Thông tin và Truyền thông 

để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 

    

Nơi nhận:                                                              
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Lê Hoàng Bắc 
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