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ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

S :       /QĐ-PTTH Khánh Hòa, ngày         tháng 01  năm 2019 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính  

Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa năm 2019 

 

GIÁM ĐỐC ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH 

 

Căn cứ Nghị quyết s  30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2012, Nghị quyết 

s  76/NQ-CP ngày 23/6/2013 sửa đổi, bổ sung một s  điều của Nghị quyết s  30c/NQ-

CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định s  3377/QĐ-U N  ngày 14/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

 hánh  òa ban hành Chương trình cải cách hành chính tỉnh  hánh  òa giai đoạn 2011 - 

2020; Căn cứ Quyết định s  3777/QĐ-U N  ngày 25/12/2015 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh  hánh  òa ban hành Chương trình cải cách hành chính tỉnh  hánh  òa giai đoạn 

2016 - 2020; Căn cứ Quyết định s  4034/QĐ-U N  ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh  hánh  òa ban hành  ế hoạch cải cách hành chính tỉnh  hánh  òa năm 2019; 

Căn cứ Công văn s  1658/SNV-CC C, ngày 28/8/2012 của Sở Nội vụ  hánh  òa 

về việc hướng dẫn xây dựng  ế hoạch CC C hàng năm;  

Căn cứ Quyết định s  4089/QĐ-UBND ngày 22/11/1994 của U N  tỉnh  hánh 

 òa về việc thành lập Đài Phát thanh-Truyền hình  hánh  òa và Quyết định s  

1576/QĐ-U N  ngày 28/06/2012 của U N  tỉnh  hánh  òa về việc kiện toàn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và Truyền hình  hánh  òa; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức và  ành chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  an hành kèm theo Quyết định này  ế hoạch cải cách hành chính Đài Phát 

thanh và Truyền hình  hánh  òa năm 2019. 

Điều 2. Trưởng phòng Tổ chức và  ành chính có trách nhiệm tham mưu, giúp 

Giám đ c Đài Phát thanh và Truyền hình  hánh  òa triển khai, đôn đ c, theo dõi và 

kiểm tra việc thực hiện  ế hoạch. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng Phòng Tổ chức và  ành chính và các phòng liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:             GIÁM ĐỐC 
- Như điều 3; 
- Lãnh đạo Đài; 

- Lưu VT, TC C. 

        

 

                  Lê Anh Vũ 
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KẾ HOẠCH  

Cải cách hành chính năm 2019 

của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày       /01/2019 

của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa) 

 

  

I. MỤC TIÊU TRỌNG TÂM NĂM 2019 

Tiếp tục thực hiện Chương trình cải cách hành chính tỉnh  hánh Hòa giai 

đoạn 2011- 2020 và  ế hoạch cải cách hành chính tỉnh  hánh  òa năm 2019; Đài 

Phát thanh và Truyền hình  hánh  òa xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 

2019 với các nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

1. Thực hiện và minh bạch hóa hệ th ng các quy định, chính sách về đào tạo và 

phát triển nguồn nhân lực, đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính các đơn vị sự 

nghiệp công lập gắn với đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công. 

2. Toàn bộ thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của 

các phòng chuyên môn được rà soát và kiến nghị đơn giản về cách thức, quy trình 

giải quyết và thành phần hồ sơ. 

3. Đ i với các phản ánh, kiến nghị của người dân về giải quyết công việc có 

liên quan thuộc thẩm quyền của các phòng chuyên môn, được tiếp nhận, giải quyết 

nhanh chóng, minh bạch, đúng quy định. 

4. Tổ chức rà soát, điều chỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức bộ máy của Đài; rà soát quy chế ph i hợp, tránh sự chồng chéo về 

chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị. 

5. Trong năm 2019 tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức các phòng chuyên môn, 

phân định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý, hợp lý hóa cơ cấu bên 

trong của các phòng chuyên môn theo yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, quy chế hóa các m i quan hệ ph i hợp công tác. 

Phải hoàn thiện quy chế làm việc, quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cụ 

thể của từng cán bộ, viên chức, nhân viên. Sử dụng t t Phần mềm quản lý cán bộ, 

viên chức, nhân viên. 

6. Công tác đào tạo bồi dưỡng được tăng cường nhằm nâng cao trình độ 

năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên. Trong 

năm 2019, 15% - 20% cán bộ, viên chức và người lao động được đào tạo, bồi 

dưỡng lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ. 

7. Thực hiện t t việc thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính 

nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động và trách nhiệm của tất cả cán 

bộ, viên chức, nhân viên trong Đài về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại 



 

cơ quan mình; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và đội 

ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên trực tiếp giải quyết công việc hành chính có liên 

quan; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo. 

 II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, đề cao trách nhiệm của 

người đứng đầu cơ quan, phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể trong việc 

thực hiện cải cách hành chính  

 a) Lãnh đạo, Đảng ủy Đài tăng cường lãnh đạo công tác phổ biến, quán triệt 

về cải cách hành chính gắn với việc tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  ồ Chí Minh theo Chỉ thị s  05/CT-TW ngày 

15/5/2016 của  ộ Chính Trị. 

 b) Tăng cường trách nhiệm của Giám đ c Đài, trưởng các phòng trong việc lãnh 

đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính nhà nước; xây dựng, đôn đ c các phòng 

trong cơ quan triển khai và thực hiện t t  ế hoạch cải cách hành chính trong năm. 

 c) Thực hiện t t công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cải 

cách hành chính tại cơ quan; theo dõi, đôn đ c, giải quyết kiến nghị của tổ chức, cá 

nhân trong cải cách hành chính; theo dõi, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đội 

ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên cơ quan. 

 d) Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục, phát hiện và tôn vinh những tập thể, 

cá nhân điển hình tiên tiến, có sáng kiến thực hiện t t, hiệu quả và phản ánh, phê 

phán khách quan những tập thể, cá nhân thực hiện chậm trễ, kém hiệu quả, những 

hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc, làm ảnh 

hưởng đến hiệu quả công tác cải cách hành chính. 

 2. Cải cách thể chế 

 a. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các phòng tiến hành rà soát, đánh 

giá và báo cáo tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách, báo cáo phải làm rõ 

những điểm phù hợp, không phù hợp, những bất cập, không hợp lý của từng văn 

bản và có đề xuất, kiến nghị cụ thể giải pháp xử lý gửi về Lãnh đạo Đài. 

 b. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng, ban 

hành văn bản hành chính theo đúng quy định của pháp luật. 

 3. Cải cách thủ tục hành chính 

 a. Các phòng chuyên môn tiến hành rà soát thủ tục, quy trình, quy phạm thực hiện 

công tác chuyên môn, công tác ph i hợp trong quá trình tác nghiệp, sản xuất tin, bài 

thuộc các lĩnh vực đơn vị quản lý và báo cáo kết quả rà soát đúng thời gian quy định 

(tháng 6/2019). 

 b. Xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục, quy trình, quy phạm thực hiện công tác 

chuyên môn, công tác ph i hợp trong quá trình tác nghiệp, sản xuất tin, bài; kế hoạch 

truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kế hoạch rà soát các quy 

định, thủ tục; quy trình, quy phạm thực hiện công tác chuyên môn, công tác ph i hợp 

trong quá trình tác nghiệp, sản xuất tin, bài; đề ra phương án rà soát hiệu quả, tập 

trung vào những lĩnh vực trọng điểm nêu tại điểm a khoản này. 



 

 c. Các phòng chuyên môn tiếp tục rà soát, kiến nghị về đơn giản hóa thủ tục, quy 

trình, quy phạm thực hiện công tác chuyên môn, công tác ph i hợp trong quá trình tác 

nghiệp, sản xuất tin, bài trên các lĩnh vực, đề xuất loại bỏ thành phần hồ sơ, các quy 

định về quy trình, quy phạm không cần thiết, gây khó khăn, chồng chéo, mang tính 

hình thức. 

 d. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá 

nhân, tổ chức, doanh nghiệp về giải quyết công việc để nâng cao chất lượng giám 

sát hiệu quả công tác. 

 4. Cải cách tổ chức bộ máy 

 a. Thực hiện việc rà soát, đánh giá về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hiệu 

quả của tổ chức bộ máy. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; phân định rõ chức 

năng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn trong cơ quan Đài theo đúng quy định. 

 b. Thường xuyên rà soát, bổ sung nội quy, quy chế, quy trình làm việc phù 

hợp với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan theo hướng tăng cường ý thức chấp hành kỷ 

luật, kỷ cương công tác, văn hóa công sở.  

 c. Thực hiện phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phù hợp 

với chuyên môn, năng lực, sở trường của từng cán bộ, viên chức, người lao động. 

Đổi mới phương pháp, phong cách, lề l i làm việc của cơ quan, xây dựng phong 

cách làm việc khoa học, nghiêm túc, bám thực tiễn, nói đi đôi với làm; xây dựng 

đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động có đủ năng lực, sáng tạo; tăng cường 

quản lý, giám sát chặt chẽ thái độ giao tiếp ứng xử của cán bộ, viên chức, người 

lao động đ i với tổ chức, cá nhân, đơn vị đến liên hệ làm việc, giao dịch công tác. 

Thực hiện t t m i quan hệ ph i hợp giữa các phòng trong giải quyết công việc. 

 5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên 

 a. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức t t, 

có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ. Đề cao trách nhiệm xã hội đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử siết 

chặt kỷ luật, kỷ cương đ i với cán bộ, viên chức, nhân viên trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ.  iên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, viên chức, nhân viên biến chất, 

thoái hóa đạo đức, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín đ i với 

nhân dân. 

 b. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đài, nhất là đội 

ngũ cán bộ cấp phòng đủ s  lượng, đảm bảo cơ cấu; có đủ năng lực, phẩm chất đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ quản 

lý hàng năm; đẩy mạnh thực hiện công tác điều chuyển cán bộ để đào tạo, bồi 

dưỡng và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đ i với các chức danh theo quy định. 

 c. Triển khai kịp thời, có hiệu quả các nội dung đề án công vụ, công chức, 

viên chức theo lộ trình của Chính phủ, tiếp tục rà soát, b  trí cơ cấu viên chức theo 

đề án vị trí việc làm và đổi mới đánh giá viên chức trên cơ sở kết quả làm việc. 

Thực hiện tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên 

chức và công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ, viên chức, nhân viên. 



 

 d. Thực hiện nghiêm túc, đúng thẩm quyền các quy định của Đảng và Nhà 

nước về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, luân chuyển, chuyển đổi vị trí 

công tác, xây dựng nguồn cán bộ dự bị dài hạn, thu hút, b  trí, đãi ngộ người tài 

năng, trọng dụng nhân lực có trình độ cao. 

 e. Quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức tập huấn và cử 

cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn 

nghiệp vụ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức, ý thức kỷ luật của cán bộ, viên 

chức, nhân viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện chế độ, chính sách đ i 

với cán bộ, viên chức, nhân viên đầy đủ, đúng quy định và kịp thời. 

 6. Cải cách tài chính công: 

 a. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài 

chính và tổ chức bộ máy. Sử dụng tiết kiệm có hiệu quả các nguồn tài chính và 

đảm bảo tiết kiệm, ch ng lãng phí. Thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình thực 

tiễn để nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp. 

 b. Thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định về quản lý tài chính theo quy 

định. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, ch ng tham nhũng, thực hành tiết kiệm, 

ch ng lãng phí, nhất là trong lĩnh vực đầu tư công, quản lý công sản. 

 c. Quán triệt, triển khai cho cán bộ, viên chức, nhân viên trong cơ quan việc 

thanh toán không dùng tiền mặt. 

 d. Thực hiện đầy đủ các quy định công khai về tài chính. Rà soát, sửa đổi các 

quy định và minh bạch hóa hoạt động cung cấp dịch vụ của cơ quan. 

 7. Hiện đại hóa hành chính: 

 a. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan. 

Quản lý và sử dụng có hiệu quả Cổng thông tin điện tử của Đài, thay thế dần văn 

bản giấy bằng văn bản điện tử; giải quyết công việc của tổ chức và công dân theo 

phương châm “dân chủ, nhanh gọn, đúng luật”. Nâng cao kỹ năng sử dụng phần 

mềm cho đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên cơ quan. 

 b. Cập nhật kịp thời các thông tin hành chính trên Trang thông tin điện tử của 

Đài. Niêm yết, công khai đầy đủ, rõ ràng các quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ, 

cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Phòng  ịch vụ và Quảng cáo cà tại bộ phận 

 ộp thư truyền hình Phòng Chuyên mục. 

 b. Sửa chữa, tu bổ trụ sở cơ quan, nâng cấp trang thiết bị làm việc. 

 8. Nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

 a.  ám sát mục tiêu, nhiệm vụ của từng nội dung cải cách hành chính để chỉ 

đạo tổ chức thực hiện, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra. Đẩy mạnh thông tin, 

tuyên truyền về cải cách hành chính, các chương trình hoạt động cải cách hành 

chính bằng nhiều hình thức. Tăng cường việc chỉ đạo, điều hành các chủ trương, 

biện pháp về cải cách hành chính. 

 b. Xác định rõ trách nhiệm của trưởng các phòng thuộc Đài trong công tác chỉ 

đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại phòng; kịp thời tổ chức 

thực hiện t t các mục tiêu, nhiệm vụ theo  ế hoạch cải cách hành chính đề ra. 



 

  c. Tổ chức hệ th ng thông tin chỉ đạo và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo 

kịp thời gian về cải cách hành chính; thực hiện cơ chế tiếp nhận, xử lý nhanh các 

vướng mắc, các phản ánh, kiến nghị về hành vi tiêu cực của cán bộ, viên chức, 

nhân viên. 

 d. Chỉ đạo và triển khai hiệu quả chất lượng Đề án tuyên truyền cải cách hành 

chính giai đoạn 2011-2020 và  ế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019. 

 e. Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất các phòng trong quá 

trình thực hiện công tác cải cách hành chính để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc. Đổi mới phương pháp và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra cải cách 

hành chính. Động viên, khen thưởng kịp thời những phòng, cá nhân thực hiện t t 

và kiên quyết xử lý nghiêm các phòng, cá nhân vi phạm trong quá trình thực hiện 

công tác cải cách hành chính. 

 III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH 

CHÍNH (Theo phụ lục đính kèm) 

 IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 -  inh phí thực hiện công tác cải cách hành chính thường xuyên của Đài được 

b  trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm. Các phòng liên quan có trách 

nhiệm lập dự toán kinh phí chi tiết thực hiện và gửi về Phòng  ế hoạch - Tài vụ để 

tổng hợp, trình Lãnh đạo Đài phê duyệt. 

 - Việc lập dự toán, sử dụng, quyết toán, nội dung và định mức chi kinh phí 

bảo đảm công tác cải cách hành chính thực hiện theo quy định hiện hành của  ộ 

Tài chính và hướng dẫn của Sở Tài chính. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đ i với công tác cải cách 

hành chính; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong 

công tác cải cách hành chính. Thực hiện nghiêm các giải pháp tăng cường trách 

nhiệm và nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, đẩy mạnh tuyên truyền cải 

cách hành chính, kiểm tra và khắc phục các hạn chế, xử lý các vi phạm trong công 

tác cải cách hành chính, nhằm để nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, viên 

chức, nhân viên; giúp nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp nâng cao nhận thức và giám 

sát hiệu quả việc thực hiện. 

2. Căn cứ nội dung  ế hoạch, quy định của cấp trên và tình hình thực tiễn, 

các phòng nội dung tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính đ i với các nội 

dung trọng điểm gồm: cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, mức độ 4, các giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp, tinh thần, thái độ. 

3. Phòng Tổ chức và  ành chính tham mưu Giám đ c Đài tổ chức triển 

khai, hướng dẫn, đôn đ c các Phòng thực hiện  ế hoạch công tác cải cách hành 

chính. Tham mưu, giúp Giám đ c Đài tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc 

thực hiện  ế hoạch. Tổng hợp báo cáo quý, 6 tháng, báo cáo năm về công tác cải 

cách hành chính gửi U N  tỉnh và Sở Nội vụ theo quy định. 



 

4. Phòng  ịch vụ và Quảng cáo tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh 

các quy trình, thủ tục tiếp nhận và cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo hướng 

nhanh, gọn, đơn giản, hiệu quả, đúng quy định; tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin phục vụ công tác tiếp nhận và cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu 

của tổ chức, cá nhân. 

5. Phòng Chuyên mục tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các quy 

trình, thủ tục tiếp công dân tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn, thư của các cá nhân, tổ 

chức tại bộ phận  ộp thư truyền hình. 

6. Phòng Thông tin điện tử thường xuyên cập nhật thông tin trên Trang 

Thông tin điện tử của Đài theo quy định. Tiếp tục triển khai và ứng dụng các phần 

mềm cho các phòng trong Đài. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng 

ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm cho viên chức, nhân viên 

trong Đài.  ịp thời xử lý các sự c , vướng mắc của hệ th ng. 

7. Các phòng trong Đài chủ động rà soát lại các quy trình nghiệp vụ, rút 

ngắn thời gian thực hiện. Chủ động trong năm 2019 tự kiểm tra, rà soát việc thực 

hiện công tác cải cách hành chính thuộc phạm vi, chức năng, thẩm quyền, sát với 

thực tế, tập trung đ i với việc giải quyết thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành 

chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thái độ và chất lượng phục vụ để kịp thời chấn 

chỉnh, khắc phục kịp thời các hạn chế, vướng mắc. 

8. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức, nhân viên sát với yêu cầu 

từng chức danh, lĩnh vực, vị trí việc làm.  iện toàn, nâng cao hơn nữa năng lực, 

đạo đức của đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên tham mưu công tác cải cách 

hành chính. 

9. Phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động nghiên cứu, đề xuất và tổ 

chức thực hiện các sáng kiến, giải pháp, mô hình nâng cao chất lượng cải cách 

hành chính; khen thưởng kịp thời, xứng đáng đ i với tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc về cải cách hành chính, xử lý nghiêm người đứng đầu các phòng vi phạm, 

để tình trạng yếu kém kéo dài, gây phiền hà, chậm trễ, nhũng nhiễu nhân dân. Các 

phòng chuyên môn cần tập trung triển khai thực hiện hoàn thành t t các mục tiêu, 

nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019. 

6. Giao Trưởng phòng Tổ chức và  ành chính giúp lãnh đạo Đài theo dõi, 

đôn đ c các phòng, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện  ế hoạch này; kịp 

thời báo cáo lãnh đạo Đài để xử lý, giải quyết các vướng mắc. 

Giám đ c Đài yêu cầu trưởng các phòng, cán bộ, viên chức, nhân viên 

trong Đài quán triệt, triển khai thực hiện có chất lượng, có hiệu quả toàn bộ nội 

dung  ế hoạch này./. 

 

                   GIÁM ĐỐC  
              

 

 
 

                             Lê Anh Vũ 



                                 

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

PHỤ LỤC 

Các nhiệm vụ cải cách hành chính 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-PTTH ngày  

của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa) 

 

TT Nội dung thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối 

hợp 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

Kết quả, sản 

phẩm cụ thể 

Ghi 

chú 

I 

Công tác chỉ đạo, điều 

hành công tác cải cách 

hành chính (CCHC) 

     

1 

Xây dựng và  riển khai  ế 

hoạch công tác cải cách hành 

chính năm 2019 

Phòng  ổ 

chức và 

Hành 

chính 

Các 

phòng 

trong 

Đài 

Quý I 

năm 2019 

 ế hoạch CC C 

năm 2019 
 

3 

 an hành kế hoạch tuyên 

truyền, phổ biến về CC C 

tại cơ quan 

Phòng  ổ 

chức và 

Hành 

chính 

Các 

phòng 

trong 

Đài 

Quý I 

năm 2019 

 ế hoạch tuyên 

truyền CC C 

năm 2019 

 

4 
 hực hiện thông tin, báo cáo 

về CC C 

Phòng  ổ 

chức và 

Hành 

chính 

Các 

phòng 

trong 

Đài 

 ừng 

tháng, 

quý, 6 

tháng, 

năm 

Các báo cáo tình 

hình thực hiện 

công tác CCHC 

của Đài 

 

5  hực hiện  iểm tra CC C 

Phòng  ổ 

chức và 

Hành 

chính 

 Cả năm 

-  iên bản kiểm 

tra CCHC 

-  áo cáo kiểm 

tra CCHC 

- Thông báo sau 

kiểm tra CC C 

 

II 
Tổ chức thực hiện công tác 

cải cách hành chính 
   

 
 

1 Cải cách thể chế      

1.1 

 rình      tỉnh ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Đài  

Phòng  ổ 

chức và 

Hành 

chính 

Các 

phòng 

trong 

Đài 

Quý I 

năm 2019 

Phòng TCHC 

tham mưu  ờ 

trình      tỉnh 

 

1.2 

 hực hiện rà soát văn bản 

thuộc chức năng nhiệm vụ 

của Đài 

Phòng  ổ 

chức và 

Hành 

chính 

Các 

phòng 

trong 

Đài 

Cả năm 

- Phòng TCHC 

rà soát 

-  ờ trình 

     tỉnh phê 

duyệt (nếu có) 

 



 2 

1.3 

Rà soát, bổ sung quy định 

chức năng, nhiệm vụ của các 

phòng trong Đài 

Phòng  ổ 

chức và 

Hành 

chính 

Các 

phòng 

trong 

Đài 

Quý II, 

Quý IV 

năm 2019 

- CV triển khai 

của Đài 

- QĐ bổ sung, 

kiện toàn chức 

năng, nhiệm vụ 

(nếu có) 

 

1.4 

 rình      tỉnh ban hành 

Quy định tiêu chuẩn chức 

danh trưởng phòng, phó 

trưởng phòng thuộc Đài 

Phòng  ổ 

chức và 

Hành 

chính 

Các 

phòng 

trong 

Đài 

Quý I, II 

năm 2019 

Phòng TCHC 

tham mưu  ờ 

trình      tỉnh 

 

2 
Cải cách thủ tục hành 

chính 
     

2.1 

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, 

hoàn thiện và niêm yết công 

khai quy trình, thủ tục cung 

ứng dịch vụ… 

Phòng 

 ịch vụ 

và Quang 

cáo và 

các 

phòng có 

liên quan 

trong Đài 

Các 

phòng 

trong 

Đài 

Quý I 

năm 2019 

-  iêm yết tại  

bảng niêm yết 

công khai tại 

Phòng DVQC 

- Công khai trên 

 rang   Đ  

-  ảng giá các 

dịch vụ năm 

2019 

 

2.2 

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, 

hoàn thiện và niêm yết công 

khai Quy chế tiếp công dân; 

Quy chế tiếp nhận, xử lý, 

giải quyết đơn thư… 

Phòng 

Chuyên 

mục 

Các 

phòng 

trong 

Đài 

Quý I 

năm 2019 

-  iêm yết tại 

bảng niêm yết 

công khai tại 

 ộp thư    

- Công khai trên 

 rang   Đ  

-  ảng giá các 

dịch vụ năm 

2019 

 

3 Cải cách tổ chức bộ máy      

3.1 

Rà soát, sắp xếp, kiện toàn 

cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân 

sự; tinh giản biên chế. 

Phòng  ổ 

chức và 

Hành 

chính 

Các 

phòng 

trong 

Đài 

Cả năm 

- Công văn, kế 

hoạch triển khai 

- Đề án của các 

phòng 

- Đề án của cơ 

quan trình 

     tỉnh 

 

3.2 

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, 

hoàn thiện Quy chế làm việc 

của cơ quan 

Phòng  ổ 

chức và 

Hành 

chính 

Các 

phòng 

trong 

Đài 

Quý I, III 

năm 2019 

Quyết định sửa 

đổi, bổ sung, 

hoàn thiện Quy 

chế làm việc 

 

4 

Xây dựng và nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ, viên 

chức, nhân viên 

     

4.1 
Xây dựng  ế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng C VC V 

Phòng  ổ 

chức và 

Hành 

chính 

Các 

phòng 

trong 

Đài 

Quý I 

năm 2019 

 ế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng 

2019 
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4.2 

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, 

hoàn thiện Quy tắc ứng xử 

của cán bộ, viên chức, nhân 

viên 

Phòng  ổ 

chức và 

Hành 

chính 

Các 

phòng 

trong 

Đài 

Quý III 

năm 2019 

Quyết định sửa 

đổi, bổ sung, 

hoàn thiện Quy 

tắc ứng xử 

 

5 Cải cách tài chính công      

5.1 

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, 

hoàn thiện Quy chế chi tiêu 

nội bộ của cơ quan 

Phòng  ổ 

chức và 

HC 

Các 

phòng 

trong 

Đài 

Quý I, III 

năm 2019 

Quyết định sửa 

đổi, bổ sung, 

hoàn thiện Quy 

chế C    

 

5.2 

 hực hiện công khai, minh 

bạch các nội dung về tài 

chính theo quy định 

Phòng Kế 

hoạch và 

 ài vụ 

Các 

phòng 

liên 

quan 

Quý IV 

năm 2019 

-  iêm yết công 

khai tại bảng 

niêm yết tại 

Phòng KHTV 

- Công khai trên 

trang   Đ  

 

6 Hiện đại hoá hành chính      

6.1 

 âng cấp, nâng cao chất 

lượng hoạt động  ệ thống 

văn phòng điện tử tại cơ 

quan như: quả phần mềm E-

office, mail nội bộ, các phần 

mềm, hệ thống sản xuất, 

phát sóng của Đài… 

Phòng  ổ 

chức và 

Hành 

chính và 

các 

phòng có 

liên quan 

Các 

phòng 

trong 

Đài 

Cả năm 

- Đầu tư thay 

thế, bổ sung 

những thiết bị 

văn phòng cần 

thiết 

- Khai thác 

thường xuyên, 

hiệu quả phần 

mềm E-office, 

mail nội bộ, các 

phần mềm, hệ 

thống sản xuất, 

phát sóng của 

Đài 

 

6.2 

 uy trì và nâng cao hoạt 

động  rang thông tin điện tử 

của Đài 

Phòng 

Thông tin 

điện tử 

Các 

phòng 

trong 

Đài 

Cả năm 

- Đầu tư bổ sung 

phần cứng, phần 

mềm cần thiết 

-  hường xuyên 

nghiên cứu nâng 

cao chất lượng 

của  rang 

 

6.3 

Cập nhật thông tin theo quy 

định trên  rang thông tin 

điện tử của Đài kịp thời 

Phòng 

Thông tin 

điện tử 

Các 

phòng 

trong 

Đài 

Cả năm 
 hông tin cập 

nhật trên Trang 
 

                    

GIÁM ĐỐC  
              

 

 
 

                             Lê Anh Vũ 
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