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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020
Căn cứ Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh
Hà Giang ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Hà
Giang năm 2020; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Sở GD&ĐT Hà
Giang số 1267/KH-SGDĐT ngày 11/12/2019, Sở GD&ĐT Hà Giang triển khai
công tác tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phổ biến, tuyên truyền đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với yêu cầu và
nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đáp ứng kịp thời việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin
của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành giáo dục và đào tạo về công tác
CCHC. Trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây
dựng và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
- Nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo,
người đứng đầu, công chức, viên chức và người làm việc trong các đơn vị về ý
nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC đối với sự nghiệp phát triển
kinh tế - xã hội và sự nghiệp phát triển, đổi mới toàn diện giáo dục.
- Tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, không
gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực và ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân,
tổ chức, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.
- Góp phần tăng cường sự hiểu biết, giám sát của người dân, tổ chức và
doanh nghiệp về công tác CCHC trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của các cấp
quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng và biểu dương các cá nhân,
tổ chức thực hiện tốt công tác CCHC.
2. Yêu cầu
- Tuyên truyền CCHC phải gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị
của đơn vị. Trọng tâm là việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo;
thực hiện lồng ghép với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản mới của Chính phủ, của các Bộ,
ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh.
- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu
đơn vị đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành
chính ở cơ quan, đơn vị đến từng cán bộ, công chức.

- Thực hiện công tác tuyên truyền đảm bảo thiết thực, đạt hiệu quả; huy
động các lực lượng tham gia công tác tuyên truyền CCHC; đổi mới nội dung,
hình thức tuyên truyền; đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin về cải cách hành
chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Đối tượng
Các đơn vị các đơn vị trực thuộc, trực thuộc; công chức, viên chức người
lao động thuộc Sở GD&ĐT Hà Giang.
2. Nội dung
- Phổ biến và quán triệt các văn bản (theo phụ lục kèm theo); tình hình
triển khai và kết quả thực hiện chỉ số CCHC tại Trung ương, địa phương và của
Sở GD&ĐT.
- Tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động
của CCHC, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
nước về CCHC.
- Vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, của người đứng đầu đơn vị đối với
việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ CCHC.
- Tuyên truyền chủ trương thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”.
- Giới thiệu các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển
hình tốt trong CCHC.
3. Hình thức tuyên truyền
a. Tuyên truyền thông qua các cuộc họp, hội nghị
Tuyên truyền về cải cách hành chính trong các các cuộc họp thường kỳ,
trong các kỳ giao ban của cơ quan, đơn vị.
b. Tuyên truyền thông qua các kênh thông tin
- Tuyên truyền qua hệ thống quản lý điều hành VNPTIoffice và trên trang
thông tin của Sở GD&ĐT (http://hagiang.edu.vn).
- Thực hiện chuẩn hóa thủ tục hành chính; phối hợp công khai thủ tục
hành chính đúng quy định trên các hệ thống dịch vụ công điện tử.
- Đăng tin, bài, văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về cải cách hành
chính trên cổng thông tin điện tử của Sở và các phương tiện thông tin đại chúng.
- Phát hành các tài liệu tuyên truyền về cải cách hành chính.
c. Tuyên truyền phổ biến qua các hội nghị, tập huấn, hội thảo
- Tham gia đầy đủ, đúng thành phần theo quy định các chương trình tập
huấn bồi dưỡng của các cơ quan chức năng tổ chức.
- Lồng ghép với các chương trình bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán
bộ quản lý nội dung về CCHC tập trung những nội dung cơ bản về kế hoạch
thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước; chỉ số quản trị và hành chính
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công (PAPI), chỉ số CCHC (Par Index), nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính
theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, công tác kiểm soát thủ tục hành chính;
hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; ứng dụng CNTT trong
điều hành quản lý.
III. HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN TRỌNG TÂM NĂM 2020
1. Về các chỉ số
- Thông tin kịp thời kết quả xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(PCI); chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); chỉ số sẵn sàng ứng
dụng công nghệ thông tin (ICT INDEX); chỉ số cải cách hành chính (PAR
INDEX); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan
hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2019 .
- Thực hiện tốt trách nhiệm thực hiện nâng cao các chỉ số cải cách hành
chính hàng năm đối với các tiêu chí, chỉ tiêu liên quan.
2. Về cải cách thủ tục hành chính
- Công bố và thông tin kịp thời các quyết định công bố danh mục thủ tục
hành chính của ngành giáo dục và đào tạo giải quyết trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Thường xuyên rà soát và cập nhật kịp thời thủ tục hành chính lên Trang thông tin điện
tử của Sở GD&ĐT và cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Cung cấp các thủ tục hành chính cho Trung tâm hành chính công tỉnh và
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện để
niêm yết, công khai thủ tục hành chính đã được ban hành. Niêm yết đầy đủ đúng
quy định; kịp thời cập nhật khi có thay đổi.
- Tuyên truyền việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông;
các hình thức giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch
vụ công trực tuyến.
3. Về ứng dụng công nghệ thông tin
- Tiếp tục tổ chức thực hiện tuyên truyền tăng cường giải pháp sử dụng
văn bản điện tử, quản lý điều hành qua môi trường mạng. Ứng dụng thực hiện
tiếp nhận và trả kết quả qua hình thức dịch vụ công trực tuyến.
- Tiếp tục thông tin, hướng dẫn truy cập, sử dụng thủ tục hành chính qua
Internet (Emaill, Website), điện thoại, fax; cách thức kiến nghị về quy định hành
chính trên cổng dịch vụ công của Chính Phủ.
- Cung cấp địa chỉ Email, số điện thoại “đường dây nóng” của Sở
GD&&ĐT tiếp nhận phản ánh, hướng dẫn cách thức phản ánh, kiến nghị về quy
định hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
4. Về quy tắc ứng xử
- Tiếp tục phổ biến thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên
chức và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ
thống chính trị, Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục
phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
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- Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức và thực hành văn hóa công
sở, đề cao chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức; tiếp
tục duy trì hiệu quả, tổ chức sơ kết phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên
chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung nâng cao văn hóa công vụ, góp
phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc; tuân thủ chuẩn mực đạo
đức nhà giáo; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch,
hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ đối với đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức và người làm việc trong ngành Giáo dục và đào tạo.
IV KINH PHÍ BẢO ĐẢM
- Kinh phí công tác tuyên truyền được sử dụng kinh phí ngân sách nhà
nước cấp đơn vị hàng năm. Thủ trưởng các đơn vị bố trí kinh phí phục vụ công
tác tuyên truyền về cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm
quyền cấp và thực hiện theo quy định hiện hành.
- Đối với Sở GD&ĐT, kinh phí được bố trí từ nguồn kinh phí bảo đảm
thực hiện cải cách hành chính từ ngân sách nhà nước cấp.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở quán triệt kế hoạch đến toàn thể cán
bộ, công chức, viên chức và người làm việc thuộc đơn vị quản lý; căn cứ nhiệm
vụ của đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch này.
2. Văn phòng Sở GD&ĐT là đầu mối cung cấp tài liệu thông tin tuyên
truyền CCHC đến các đơn vị; có trách nhiệm chủ trì tham mưu, hướng dẫn, theo
dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở thực hiện kế
hoạch này. Tham mưu tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020, các
đơn vị thuộc, trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Giang triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở;
- Lãnh đạo Sở;
- BTC-NV tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- VNPTioffice;
- Lưu: VT; VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lâm Thế Hùng
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Phụ lục
DANH MỤC VĂN BẢN TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch số: 35 /KH-SGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2020)
I. HỆ THỐNG VĂN BẢN
1. Các văn bản của Trung ương
- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung

ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ
phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;
- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung

ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực
lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp;
- Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung

ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội;
- Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi,

bổ sung một số điều của nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của
Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;
- Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 11/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về

đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán
bộ, công chức, viên chức;
- Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về

nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương;
- Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về

tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước,
chính quyền các cấp trong tình hình mới.
- Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về

đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương

Đảng “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo
chủ chốt các cấp”;
- Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về

tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp;
- Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ

V/v phê duyệt Đề án đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 20182025, định hướng đến năm 2030;
- Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2018 của Thủ tướng Chính

phủ, phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh
vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030;
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- Quyết định số 1299/QĐ – TTg ngày 3/10/2018 của Thủ tướng Chính

phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn
2018 - 2025”.
2. Các văn bản của địa phương
- Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/4/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ

tỉnh Hà Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách
hành chính giai đoạn 2016-2020;
- Quyết định số 3183/QĐ-UBND, ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về

việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TƯ ngày
12/4/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang;
- Chỉ thị số 03-CT/TƯ ngày 10/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về

tăng cường giám sát việc thực hiện “nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy viên,
người đứng đầu các cấp, các ngành và cơ sở;
- Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 24/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về

tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc xử lý, ngăn chặn tình
trạng nhũng nhiễu, vụ lợi, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và
doanh nghiệp trong giải quyết công việc;
- Chỉ thị số 1338/CT-UBND ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh Hà Giang

về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà
nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính;
- Chương trình số 41-CTr/TU ngày 25/5/2018 của Ban chấp hành Đảng

bộ tỉnh Hà Giang thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội
nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ
thống tồ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các
đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang;
- Chương trình số 44-CTr/TU ngày 28/9/2018 của Ban chấp hành Đảng

bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần
thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền
lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao
động trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang;
- Chương trình số 274/CTr-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Hà

Giang “thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 07/9/2018 của Hội nghị lần thứ
20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang
đến năm 2030;
- Kế hoạch số 281/KH-UBND, ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh Hà

Giang về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước
các cấp trên địa bàn tỉnh;
- Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh Hà

Giang Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao
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động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị tỉnh
Hà Giang;
- Quyết định số 2052/QĐ-UBND, ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh về

việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Giang giai đoạn
(2016-2020); Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Giang năm 2019;
- Kế hoạch số 167/KH-UBND, ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh về ứng

dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Giang giai đoạn
2016-2020.
- Văn bản số 06/BCĐCCHC, ngày 09/8/2016 của Ban Chỉ đạo cải cách

hành chính của Chính phủ về việc tăng cường triển khai Kế hoạch cải cách hành
chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.
- Kế hoạch số 341-KH/TU ngày 30/7/2018 của Tỉnh ủy Hà Giang, thực

hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương
khóa XII về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược,
đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”
- Kế hoạch số 296-KH/TU ngày 09/3/2018 của Tỉnh ủy Hà Giang triển

khai Đề án cụ thể hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Nghị quyết
Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương khóa XII: Một số vấn đề về
tiếp tục đồi mới, sắp xếp tồ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả”; Kế hoạch số 351 -KH/TU ngày 21 tháng 8 năm 2018
của Tỉnh ủy Hà Giang, về việc thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngàỵ 07/8/2018
của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn
đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thông chính trị tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
- Kế hoạch số 208/KH-UBND, ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh, kế

hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Hà
Giang giai đoạn 2018-2020; Chương trình số 185/CTHĐ-UBND, ngày
03/8/2016 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016
của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn
tỉnh Hà Giang; Kế hoạch số 52/KH- UBND, ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh
thực hiện Nghị quyết số 19-2007/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về
tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm
2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang;
- Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Hà Giang

thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Chương
trình số 41-CTr/TƯ ngày 25/5/2018 của Tỉnh ủy Hà Giang Chương trình hành
động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày
25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về
tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả
hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang;
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- Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh về tinh

giản biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc và hợp đồng lao
động theo Nghị định số 68/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
Hà Giang, giai đoạn 2015-2021;
- Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của Hội đồng nhân

dân tỉnh Hà Giang V/v hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động tự nguyện
thÔi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu;
- Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh Hà Giang

thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ v/v thực
hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;
- Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 26/10/2017của UBND tỉnh Hà

Giang Phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hà Giang;
- Quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Hà

Giang phê duyệt Đê án xây dựng đô thị thông minh thành phố Hà Giang đến
năm 2020.
- Kết quả xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chỉ số quản

trị và hành chính công câp tỉnh (PAPI); chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ
thông tin (ICT INDEX); chi số cải cách hành chính (PAR INDEX); chỉ số hài
lòng của người dân, tô chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà
nước (SIPAS) năm 2019.
3. Các văn bản của Sở giáo dục và đào tạo
- Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn II (2016-2020) số 111/KH-

SGDĐT ngày 13/11/2015 của Sở GD&ĐT .
- Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 số 1267/KH-SGDĐT

ngày 11/12/2019.
- Công văn số 912/SGDĐT-VP ngày 10/08/2018 về việc Tiếp tục tăng

cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo, đổi mới phong cách, lề
lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.
- Công văn số 769/SGDĐT-VP ngày 26/6/2019 về việc tăng cường thực
hiện trách nhiệm công vụ, lề lối làm việc, văn hóa ứng xử
II. CÁC CÁC TRANG THÔNG TIN VỀ CCHC
- Phản ánh, kiến nghị của người dân : http://nguoidan.chinhphu.vn
- Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật: http://vbpl.vn
- Cổng dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn
- Cổng dịch vụ công tỉnh Hà Giang: http://dichvucong.hagiang.gov.vn
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