PHỤ LỤC
TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018
(Kèm theo Kế hoạch số 07 /KH-PGDĐT ngày 27 /02/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo)
Nhiệm vụ

I. Cải cách thể chế
Rà soát, thống kê, đánh giá
thực trạng văn bản quy phạm
pháp luật (QPPL)
Thực hiện rà soát về công tác
tiếp nhận, xử lý phản ánh,
kiến nghị của cá nhân, tổ
chức về quy định hành chính.
Xây dựng và thực hiện kế
hoạch theo dõi thi hành pháp
luật năm 2018.
Phổ biến văn bản QPPL,
tuyên truyền giáo dục pháp
luật
Tham gia góp ý ban hành văn
bản QPPL

Sản phẩm

Văn bản kiến
nghị

Bộ phận thực
hiện

Đơn vị,
phòng ban
phối hợp

Lãnh đạo,
chuyên viên
phụ trách
Lãnh đạo,
chuyên viên
phụ trách

Số liệu tiếp
nhận phản
ánh, kiến
nghị.
Kế hoạch, kết Lãnh đạo,
quả thực hiện. chuyên viên
phụ trách
Buổi phổ
Thành viên Hội
biến, tuyên
đồng phổ biến
truyền đến
GDPL
giáo viên, học
sinh
Bản góp ý
Lãnh đạo

II. Cải cách thủ tục hành chính
Xây dựng kế hoạch cải cách
Kế hoạch cải Ngoại khóaTTHC năm 2018
cách TTHC
Pháp chế
Báo cáo kết quả kiểm soát
Báo cáo
Ngoại khóaTTHC lần I
Pháp chế
Thực hiện tiếp nhận, giải Kết quả tiếp
Ngoại khóaquyết và trả kết quả TTHC, nhận và giải
Pháp chế, văn
cập nhật đầy đủ, kịp thời trên quyết
phòng và phụ
hệ thống văn phòng điện tử;
trách chuyên
kịp thời tiếp nhận phản ánh,
môn bậc học
kiến nghị của cá nhân, tổ
chức khi liên hệ giải quyết
TTHC.
Báo cáo kết quả kiểm soát
Báo cáo
Ngoại khóaTTHC lần 2,3
Pháp chế
III. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
Thực hiện nghiêm túc, đầy
Thực hiện
Tổ chức
đủ, kịp thời các quy định của theo các văn
trung ương, tỉnh, UBND
bản cấp trên
huyện về tổ chức bộ máy,
chức năng, nhiệm vụ, huyền
hạn và biên chế của phòng
GDĐT
Đẩy mạnh thực hiện cơ chế
Thực hiện
Tổ chức
tực chủ, tực chịu trách nhiệm, theo các văn
đảm bảo chất lượng dịch vụ
bản cấp trên

Thời gian

Trong năm
Quý I năm
2018
Quý I năm
2018
Phòng tư
pháp huyện

Quý I, II,
III năm
2018

HĐND,
UBND
huyện

Trong năm

Tháng 1+2
năm 2018
Tháng 2
năm 2018
Trong năm

Tháng
6-12/2018
Trong năm

Trong năm

công được nâng lên từng
bước
Xây dựng kế hoạch phát triển
giáo dục năm 2018

Kế hoạch
Tổ chức, Thống
phát triển
kế - Cơ sở vật
giáo dục
chất
IV. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC
Thực hiện đúng quy định của Văn bản triển Tổ chức
pháp nhà nước về quản lý khai, kết quả
CBCCVC và chế độ đối với đánh giá
đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản
lý giáo dục; đánh giá, phân
loại CBCCVC đúng thực
chất, khách quan
Tiếp tục hoàn thiện và áp Đề án khung Tổ chức
dụng đề án vị trí việc làm và vị việc làm
bố trí việc làm vị trí đã được
phê duyệt
Tiếp tục thực hiện nghiêm Văn bản triển Tổ chức
chủ trương tinh giảm biên chế khai
theo Nghị quyết số 39/TQTW ngày 17/4/2015 của Bộ
Chính trị và văn bản quy định
khác
Xây dựng và tổ chức triển
Lớp bồi
Tổ chức
khai bồi dưỡng CBCCVC
dưỡng
theo chuẩn vị trí việc làm
Tăng cường công tác kiểm tra Kiểm tra
Bộ phận kiểm
và tự kiểm công tác quản lý,
tra và chuyên
kỷ cương, nề nếp
môn
V. Cải cách tài chính công
Tiếp tục thực hiện có hiệu Văn bản
Bộ phận tài vụ
quả Nghị định 130/2005/NĐ- hướng dẫn
CP, 117/NĐ-CP,16/2015/NĐCP.
Rà soát, điều chỉnh và hoàn Quy chế chi
Bộ phận tài vụ
thiện quy chế chi tiêu nội bộ; tiêu nội bộ
sử dụng có hiệu quả kinh phí
quản lý hành chính, tiết kiệm,
chống láng phí.
Thực hiện dân chủ, công khai, Văn bản
Bộ phận tài vụ
minh bạch trong quản lý, sử hướng dẫn
dụng tài chính công; tiếp tục
và quán triệt và thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí.
Đẩy mạnh công tác xã hội Kế hoạch
Bộ phận tài vụ,
hóa, huy động mọi nguồn lực triển khai
thống kê CSVC
xã hội chăm lo phát triển
Giáo dục và Đào tạo. Chú

Tháng 2
năm 2018
Trong năm

Trong năm

Trong năm

Trong năm
Trong năm

Trong năm

Các đơn vị
trường học

Quý I

Trong năm

Các đơn vị
trường học

Trong năm

trọng nâng cao chất lượng các
cơ sở giáo dục.
VI. Hiện đại hóa nền hành chính
Triển khai thực hiện kế hoạch Kế hoạch
về ứng dụng CNTT, hưởng triển khai
ứng hành động xây dựng thực hiện
chính quyền điện tử của tỉnh
Lâm Đồng
Rà soát TTHC đưa vào cung TTHC
cấp dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3 ( nếu có) đối với 31
TTHC thuộc lĩnh vực giáo
dục
Tiếp tục thực hiện việc xây Kế hoạch,
dựng, áp dụng và duy trì hệ báo cáo kết
thống quản lý chất lượng theo quả hoạt động
tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008
trong hoạt động CCHC cơ
quan phòng GDĐT.
VII. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC
Xây dựng triển khai kế hoạch Kế hoạch
CCHC năm 2018 gắn với
nhiệm vụ và phong trào thi
đua
Báo cáo định kỳ công tác Báo cáo
CCHC, kiểm soát TTHC
Tham gia, phối hợp điều tra Báo cáo
mức độ hài lòng của người
dân về CCHC

Bộ phận CNTT,
chuyên môn

Trong năm

Ngoại khóa –
Pháp chế

Trong năm

Ngoại khóa –
Pháp chế

Trong năm

Ngoại khóa –
Pháp chế

Quý I

Ngoại khóa –
Pháp chế
Ngoại khóa –
Pháp chế

Trong năm
Phòng Nội
vụ, Tư pháp

Trong năm

