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Thực hiện Kế hoạch số 781/KH-CTK ngày 30/11/2021 của Cục Thống kê 

Ninh Thuận về công tác cải cách hành chính năm 2022;  

Cục Thống kê Ninh Thuận xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành 

chính năm 2022, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy của Cục Thống kê Ninh Thuận trong 

sạch vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, tạo động lực thực sự để 

công chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao;  

2. Yêu cầu 

Để công tác tuyên truyền cải cách hành chính đạt kết quả tốt và thực hiện 

đúng theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, cần thực hiện một số nội dung 

như sau: 

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống quản lý văn bản nội 

bộ để thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính đạt kết quả cao và góp phần thực 

hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. 

Nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, 

đạo đức nghề nghiệp cho công chức trong đơn vị;  

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan Cục Thống kê, các 

Phòng thuộc Cục và các Chi cục Thống kê khu vực, thành phố trong quá trình triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. 

II. Đối tượng, nội dung, hình thức tuyên truyền 

1. Đối tượng tuyên truyền 

Công chức và người lao động Cục Thống kê Ninh Thuận. 
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2. Nội dung tuyên truyền 

Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước về cải cách hành chính; năm 2022 tiếp tục tập trung tuyên truyền các 

nội dung cụ thể như sau: 

- Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2021-2030; 

- Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Ninh Thuận về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 

2025; 

- Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025; 

- Kế hoạch 5021/KH-UBND ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận về chuyên đề phát huy sáng kiến về công tác cải cách hành chính trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; 

- 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; 

- Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh 

Thuận về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính 

đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ 

trang trên địa bàn tỉnh; 

- Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận về ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ 

cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận; 

- Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và 

thi đua, khen thưởng; 

- Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề: “Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự 

cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. 

- Văn bản mới có liên quan. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=07/CT-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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3. Hình thức tuyên truyền 

- Thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan đến cải cách hành chính 

một cách kịp thời, nhanh chóng và chính xác trên trang thông tin điện tử Cục 

Thống kê. 

- Tuyên truyền, lồng ghép nội dung cải cách hành chính một cách thích hợp 

trong sinh hoạt ngày pháp pháp luật, trong các buổi chào cờ hàng tháng. 

- Thông qua hoạt động của cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể để tuyên truyền 

về cải cách hành chính. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục có trách nhiệm phối hợp phổ biến, tuyên 

truyền về công tác cải các hành chính đến công chức và người lao động của đơn vị. 

2. Giao phòng Thống kê Tổng hợp chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc cơ 

quan Cục, Chi cục Thống kê các khu vực/thành phố tham mưu Cục trưởng triển 

khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của Cục 

Thống kê Ninh Thuận; đồng thời lập báo cáo đánh giá mức độ thực hiện kế hoạch 

tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022, gửi Sở Nội vụ trước 15/11/2022 theo 

quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của Cục 

Thống kê Ninh Thuận./. 

 

 

Nơi nhận:    
- Sở Nội vụ (báo cáo) ; 

- Lãnh đạo Cục; 

- Các đơn vị thuộc Cục;     

- Lưu VT, P.TKTH./. 

 

CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

Nguyễn Văn Hương 
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