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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 

__________________ 

 

Căn cứ Kế hoạch số 183/KH-ATTP ngày 28/12/2020 của Chi cục An toàn 

vệ sinh thực phẩm về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021; 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải 

cách hành chính năm 2021 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công chức trong việc thực hiện 

công tác cải cách hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ.  

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả để cải tiến phương 

thức, lề lối làm việc nâng cao chất lượng cải cách hành chính trong cơ quan.  

2. Yêu cầu 

Các phòng chuyên môn có liên quan thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm nắm vững các nội dung của công tác cải cách hành chính; bảo đảm hoàn 

thành tốt nhiệm vụ đúng tiến độ theo quy định. 

 II. Nội dung, hình thức tuyên truyền 

1. Nội dung 

Tuyên truyền và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành 

chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch hành động số 1102/KH-UBND 

ngày 10/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện một số nhiệm 

vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử tỉnh 

Kon Tum giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025; Quyết định số 

474/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch 

“Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính 

nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030”, Kế hoạch số 4843/KH-SYT 

ngày 18/12/2020 của Sở Y tế về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà 

nước ngành Y tế năm 2021. 

 

 



 

 

2. Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên tuyền, phổ biến trực tiếp đến toàn thể công chức và người lao 

động thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trong các buổi giao ban đầu tuần 

và lồng ghép các buổi tuyên truyền pháp luật hàng quý. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Hành chính - Tổng hợp chủ trì, phối hợp các 

phòng thuộc Chi cục.   

- Thời gian: Thường xuyên trong năm 2021. 

III. Tổ chức thực hiện 

Giao Phòng Hành chính - Tổng hợp có trách nhiệm tham mưu lãnh đạo 

Chi cục tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, theo dõi và báo cáo kết quả 

thực hiện về Sở Y tế (quý I: trước ngày 27/02/2021; quý II: trước ngày 

29/5/2021; quý III: trước ngày 28/8/2021; báo cáo năm trước ngày 

10/11/2021)./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng thuộc Chi cục; 

- Lưu : VT, HC-TH.   

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thành 
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