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ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  :         /QĐ-PTTH Khánh Hòa, ngày      tháng  3  năm 2019 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính  

Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa năm 2019 

 

GIÁM ĐỐC ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH 

 

Căn cứ Quyết định s  572/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh  hánh  òa ban hành  ế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh  hánh 

 òa năm 2019; 

Căn cứ Quyết định s  2575/QĐ-   ngày 22/11/1994 của   N  tỉnh  hánh 

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

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

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và  ruyền hình 

Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định s  37/QĐ-P    ngày 18/01/2019 của Đài Phát thanh và 

 ruyền hình  hánh  òa ban hành  ế hoạch Cải cách hành chính năm 2019; 

Xét đề nghị của  rưởng Phòng  ổ chức và  ành chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này  ế hoạch tuyên truyền cải cách 

hành chính của Đài Phát thanh và  ruyền hình  hánh  òa năm 2019. 

Điều 2. Căn cứ  ế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này, các phòng 

nghiên cứu, xây dựng nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 và 

triển khai th ng nhất, đồng bộ, hiệu quả. 

Điều 3. Các ông (bà)  rưởng Phòng  ổ 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; 
-   N  tỉnh (b/c) 

- Sở Nội vụ (b/c) 

- Lưu VT, TCHC. 

                   
                 Lê Anh Vũ 
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KẾ HOẠCH  

Tuyên truyền cải cách hành chính của  

Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa năm 2019 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-PTTH ngày      /3/2019 

của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa) 

 

  

Căn cứ các nội dung trong  ế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh 

 hánh  òa năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định s  572/QĐ-UBND ngày 

28/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh  hánh  òa; 

 rên cơ sở mục tiêu đề ra tại kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành 

chính năm 2019 của Đài Phát thanh và  ruyền hình  hánh  òa cùng với mục tiêu 

nhằm tăng cường công tác thông tin, nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức, 

nhân viên về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của công tác cải cách 

hành chính, Đài Phát thanh và  ruyền hình  hánh  òa xây dựng kế hoạch tuyên 

truyền phổ biến công tác cải cách hành chính của Đài năm 2019 như sau: 

1. Mục tiêu 

- Xác định nội dung, hình thức thông tin tuyên truyền cải cách hành chính 

phù hợp. 

- Phổ biến các chủ trương, đường l i của Đảng, các văn bản chỉ đạo của 

Chính phủ,  ộ, ngành  rung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính nhằm 

nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức, nhân viên trong cơ quan về ý nghĩa, 

mục tiêu, nội dung, giải pháp của công tác cải cách hành chính. 

- Giúp cán bộ, viên chức, nhân viên hiểu rõ hơn về chức trách, nhiệm vụ và 

quyền hạn của mình khi thực hiện nhiệm vụ; giúp tổ chức và công dân biết được 

quyền lợi và nghĩa vụ của họ khi có nhu cầu giao dịch với cơ quan. 

-  iếp tục duy trì tuyên truyền cải cách hành chính dưới mọi hình thức, 

thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thường xuyên của cơ quan, góp phần thực 

hiện đạt mục tiêu cải cách hành chính của tỉnh. 

2. Yêu cầu  

 -  uyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và 

tác động của cải cách hành chính đến phát triển xã hội. 

-  hực hiện tuyên truyền công tác cải cách hành chính đảm bảo thiết thực, 

đạt hiệu quả, đúng tiến độ đề ra. 

- Phổ biến, tuyên truyền đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với yêu cầu, đặc 

điểm và nhiệm vụ của cơ quan để đáp ứng kịp thời việc nắm bắt, tìm hiểu các 



 

thông tin của viên chức, nhân viên về công tác cải cách hành chính nhất là thủ tục 

quy trình, quy phạm. 

-  ết hợp công tác tuyên truyền với thực hiện kế hoạch cải cách hành 

chính; lồng ghép phổ biến tuyên truyền về chủ trương, đường l i của Đảng, chính 

sách, pháp luật Nhà nước. Chú trọng tuyên truyền những tấm gương điển hình, tiêu 

biểu; đồng thời phê phán những cá nhân, tập thể thực hiện chưa t t công tác cải 

cách hành chính. 

- Cần lựa chọn những hình thức tuyên truyền phong phú, nội dung thực tế, 

phản ánh hoạt động thường nhật tại cơ quan, đồng thời phải gần gũi và phù hợp với 

thực tế hoạt động của cơ quan. 

- Các phòng chuyên môn thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao trong 

công tác tuyên truyền cải cách hành chính. 

3. Nội dung tuyên truyền 

3.1/ Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền công tác CCHC của tỉnh: 

-   ăng cường và thường xuyên tuyên truyền phổ biến, quán triệt các mục 

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm thực hiện tại  ế hoạch CC C năm 2019, 

các kế hoạch, văn bản về chỉ đạo, điều hành CC C của  rung ương,  ỉnh ủy, 

 ĐN  tỉnh,   N  tỉnh.  ích cực tham gia, ph i hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trên địa bàn tỉnh nâng cao hiệu quả triển khai tuyên truyền CC C. 

- Nghiên cứu xây dựng, từng bước đổi mới cách thể hiện; cải tiến nâng cao 

chất lượng hình ảnh nhằm nâng cao chất lượng các bản tin, chương trình thời sự, 

phóng sự, chuyên mục… trên sóng phát thanh, truyền hình, trên  rang  hông tin 

điện tử của Đài để làm nổi bật những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém 

phải khắc phục trong công tác CC C của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa 

bàn tỉnh  hánh  òa; trong đó chú trọng tuyên truyền 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. 

- Nghiên cứu, đổi mới nội dung, cách thức thể hiện Chuyên mục CC C 

đang thực hiện nhằm thu hút người xem, người nghe, nâng cao hiệu quả tuyên 

truyền.  hông tin, giới thiệu các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm; 

các điển hình t t, cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu trong CC C; các mô 

hình, sáng kiến đã tham gia cuộc thi “Mô hình, sáng kiến CC C của công chức, 

viên chức trẻ” lần thứ 4 - năm 2019 của tỉnh. 

-  ích cực hỗ trợ, liên kết với các cơ quan thông tấn, báo chí của  rung 

ương và các tỉnh, thành trong cả nước để quảng bá, phổ biến tuyên truyền về việc 

triển khai, kết quả thực hiện công tác CC C của tỉnh  hánh  òa. 

- Chủ động liên hệ với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan để thực 

hiện việc đặt hàng các chương trình thuộc chuyên mục truyền hình và chuyên mục 

phát thanh theo chỉ đạo của   N  tỉnh tại Công văn s  814/  N -VX ngày 

25/01/2017. 

3.2/ Triển khai thực hiện tuyên truyền công tác CCHC trong cơ quan: 

-  ổ chức phổ biến, quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách 

nhiệm thực hiện tại  ế hoạch CC C năm 2019, các kế hoạch, văn bản về chỉ đạo, 



 

điều hành CC C của  rung ương,  ỉnh ủy,  ĐN  tỉnh,   N  tỉnh và của ngành, 

cơ quan, đơn vị, địa phương đến toàn bộ cán bộ, viên chức, nhân viên. Tuyên 

truyền miệng về các nội dung cải cách hành chính, kết quả thực hiện công tác 

CC C của cơ quan thông qua các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng và các 

hội nghị của Đài. 

- Công khai kết quả chỉ s  và xếp hạng CC C của Đài, phổ biến đến toàn 

bộ cán bộ, viên chức, nhân viên nắm rõ những mặt làm được, những hạn chế, yếu 

kém và các giải pháp đề ra để khắc phục.  áo cáo tình hình, kết quả CC C, cập 

nhật thông tin CC C trong các cuộc họp toàn cơ quan, hội nghị tổng kết năm. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu 

cơ quan đ i với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đến từng 

cán bộ, đảng viên, viên chức, nhân viên trong cơ quan. Cán bộ, viên chức, nhân 

viên ở các lĩnh vực chuyên môn của Đài thường xuyên thực hiện t t công tác rà 

soát thủ tục hành chính phù hợp với quy định hiện hành. 

- Cập nhật thường xuyên cổng thông tin điện tử CC C tỉnh  hánh  òa để 

cập nhật văn bản chỉ đạo, thông tin, s  liệu, tình hình và kết quả CC C. 

-  uyên truyền văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính thông 

qua phần mềm E-Office của cơ quan. 

- Niêm yết công khai thủ tục, quy trình liên quan đến công tác đăng tải tin, 

bài, cung ứng dịch vụ sản xuất chương trình, dịch vụ quảng cáo đọc lời, cho thuê 

máy móc thiết bị, camera lưu động; quy trình về tiếp nhận giải quyết đơn thư; các 

quy trình quy định về tài chính, tổ chức… trên trang web ktv.org.vn của Đài. 

4. Tổ chức thực hiện 

- Phòng  ổ 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 tuyên truyền cải cách 

hành chính.  ổng hợp báo cáo quý, 6 tháng, báo cáo năm về công tác cải cách hành 

chính gửi   N  tỉnh và  ở Nội vụ theo quy định. 

- Giao  rưởng phòng  ổ 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 
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