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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Kế hoạch tuyên truyền năm 2019 

  

Thực hiện Kế hoạch số 294/KH-SNN ngày 6/3/2019 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2019 , Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch tuyên 

truyền cải cách hành chính năm 2019 như sau: 

1. Công tác chỉ đạo về tổ chức tuyên truyền công tác cải cách hành 

chính 

Thực hiện Kế hoạch số 6153/KH-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh tuyên truyền về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 18/02/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 294/KH-

SNN ngày 6/3/2019 về Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2019. Nội 

dung Kế hoạch đã chỉ đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc triển 

khai thực hiện tốt công tác truyền thông Cải cách hành chính trong toàn 

Ngành, các mục tiêu, nội dung, hình thức tuyên truyền được cụ thể hóa cũng 

như quy định rõ trách nhiệm của từng phòng ban, đơn vị liên quan. Tuyên 

truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa và tác động của công tác CCHC đến sự 

phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà nói chung và nâng cao chất lượng thực 

thi công vụ của Ngành nói riêng, trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng 

đầu cơ quan hành chính, đơn vị đối với việc triển khai thực hiện công tác 

CCHC. 

Căn cứ vào Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính của tỉnh và của 

Sở, các cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng ban hành kế hoạch tuyên truyền 

phù hợp với điều kiện, tình hình hoạt động thực tế của cơ quan, đơn vị để 

tuyên truyền sâu rộng đến toàn bộ cán bộ công chức, viên chức, người lao 

động và các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, giao trách nhiệm cho người đứng 

đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công 

tác Cải cách hành chính của đơn vị mình.  
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Công tác tuyên truyền Cải cách hành chính được thực hiện nghiêm túc, 

triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra; phổ biến 

nội dung CCHC kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình 

hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng. Đáp ứng kịp thời 

nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức, cá nhân trong việc nắm 

bắt, tìm hiểu thông tin về công tác CCHC, đặc biệt là thủ tục hành chính. 

Lồng ghép tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật. Thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm 

tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong 

quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ của tổ chức cá nhân tham gia vào quá 

trình cải cách, giám sát hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức, 

viên chức. 

Nhờ sự định hướng thường xuyên đó, công tác tuyên truyền cải cách 

hành chính ngày càng được triển khai một cách sâu rộng, đồng bộ. Các thông 

tin, văn bản về công tác CCHC được duy trì, cập nhật thường xuyên với nhiều 

tin bài, ngày càng chất lượng góp phần phổ biến kịp thời các văn bản chỉ đạo, 

điều hành của Trung ương, của tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Chương 

trình tổng thể CCHC; những thông tin, chính sách mới, các quan điểm, chủ 

trương của Đảng, Nhà nước về CCHC; tuyên truyền nâng cao hiểu biết của 

người dân về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến 

đang được triển khai; tình hình và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin vào 

hoạt động của cơ quan; kết quả thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh nói 

chung và của Sở Nông nghiệp nói riêng; các mô hình, cơ chế đang thí điểm 

trong quá trình thực hiện CCHC, các điển hình tốt trong CCHC… góp phần 

nâng cao nhận thức cho các cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp 

nhân dân. 

2. Kết quả thực hiện tuyên truyền công tác cải cách hành chính 

Trong năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT luôn chú trọng công tác chỉ 

đạo, định hướng các phòng ban, cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành đẩy mạnh 

và đổi mới các hoạt động truyền thông nhằm tuyên truyền mạnh mẽ, đồng bộ 

về công tác thực hiện cải cách hành chính. Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban 

chỉ đạo Cải cách hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2017 -2020 

đã tham mưu giúp Giám đốc Sở theo dõi, đôn đốc các phòng ban, cơ quan, 

đơn vị thực hiện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính, trong đó có 

tham mưu về công tác tuyên truyền CCHC với nhiều nội dung, hình thức 

phong phú, đa dạng. 
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Lồng ghép nội dung tuyên truyền cải cách hành chính thông qua các 

cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng quý, các hội nghị sơ kết, 6 tháng, cuối năm 

của cơ quan, đơn vị. Đồng thời tổ chức hội nghị giao ban toàn ngành về công 

tác CCHC để đánh giá tình tình và kết quả thực hiện công tác CCHC trong 

từng giai đoạn của năm, cụ thể: 

- Hội nghị cán bộ công chức và ký Giao ước thi đua năm 2019 vào ngày 

02/02/2019. 

- Hội nghị triển khai kế hoạch ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2019 

và tổ chức ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2019 ngày 24/01/2019. 

- Tổ chức Hội nghị chuyên đề Sơ kết về công tác Cải cách hành chính. 

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các nội dung CCHC của Ngành nói 

chung và các cơ quan, đơn vị trực thuộc nói riêng, tuyên dương những sáng 

kiến trong công tác chỉ đạo, quản lý và thực hiện CCHC. Đồng thời Hội nghị 

tuyên truyền phổ biến những văn bản chỉ đạo mới về công tác CCHC, các 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp 

cũng như các văn bản thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Ngành. Qua đó, 

nâng cao được nhận thức về công tác CCHC cho các cán bộ công chức, viên 

chức và người lao động, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. 

Ngoài ra, nội dung cải cách hành chính, Chương trình tổng thể cải cách 

hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Kế hoạch cải cách hành chính 

nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 được Sở Nông nghiệp và PTNT đưa vào 

công tác tuyển dụng công chức, viên chức và chương trình đào tạo, bồi dưỡng 

công chức, viên chức hàng năm một cách phù hợp. 

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính được Sở Nông nghiệp và 

PTNT tuyên truyền sâu rộng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng 

như Tuyên truyền thông qua trang Trang Nông nghiệp phát sóng vào thứ 5 

hàng tuần của Đài truyền hình Quảng Trị và Tập san Bản tin Nông nghiệp 

phát sóng hàng tháng của sở Nông nghiệp và PTNT. 

Năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT tích cực đưa nhiều bài viết tuyên 

truyền về công tác cải cách hành chính lên trang Web của Sở 

(sonongnghiep.quangtri.vov.vn) ở mục “Cải cách hành chính”. Tính đến thời 

điểm hiện tại, đã đăng tải  4 bài viết liên quan đến công tác cải cách hành 

chính, cụ thể: 

- Ngày 30/5/2019: “Tập huấn tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT” (Đường link http://sonongnghiep.quangtri. 
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gov.vn/vi/news/cai-cach-hanh-chinh/tap-huan-tiep-nhan-ho-so-thu-tuc-hanh-

chinh-thuoc-linh-vuc-nong-nghiep-va-ptnt-362.html); 

- Ngày 05/6/2019: “Những kết quả về công tác cải cách hành chính Sở 

Nông nghiệp và PTNT trong thời gian qua” (Đường link http://sonongnghiep. 

quangtri.gov.vn/vi/news/cai-cach-hanh-chinh/nhung-ket-qua-ve-cong-tac-cai-

cach-hanh-chinh-so-nong-nghiep-va-ptnt-trong-thoi-gian-qua-363.html); 

- Ngày 08/6/2019: “Cải cách hành chính với nhiều điểm nhấn quan 

trọng” (Đường link http://sonongnghiep.quangtri.gov.vn/vi/news/cai-cach-

hanh-chinh/cai-cach-hanh-chinh-voi-nhieu-diem-nhan-quan-trong-365.html); 

- Ngày 17/6/2019: “ Quảng Trị: Nâng cao sự hài lòng của tổ chức, người 

dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước” (Đường link 

http://sonongnghiep.quangtri.gov.vn/vi/news/cai-cach-hanh-chinh/quang-tri-

nang-cao-su-hai-long-cua-to-chuc-nguoi-dan-doi-voi-su-phuc-vu-cua-co-

quan-hanh-chinh-nha-nuoc-366.html). 

Các thông tin liên quan đến tình hình thực hiện cải cách hành chính trên 

địa bàn tỉnh, những chủ trương, chính sách của lãnh đạo tỉnh nói riêng, của 

Đảng và nhà nước nói chung về công tác cải cách hành chính, cập nhật kịp 

thời bộ thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung cũng 

như những bài viết về sáng kiến trong chỉ đạo, quản lý và thực hiện công tác 

CCHC được Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp và đăng tải trên website của 

Sở, đây cũng là một hình thức tuyên truyền rất hiệu quả về công tác này. 

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực 

hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cụ thể: 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật BVR-PCCCR của Chi cục 

Kiểm lâm được thực hiện thường xuyên, đa dạng, phong phú về hình thức và 

nội dung, thông qua các hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức, 

trách nhiệm của cộng đồng, các cơ quan, tổ chức trong công tác quản lý bảo 

vệ rừng, sử dụng và phát triển rừng. Tuyên truyền trên Đài phát thanh truyền 

hình tỉnh 13 tin hoạt động; Đài Truyền thanh huyện 40 lượt; Báo giấy 02 lượt; 

Hệ thống phát thanh thôn xã 1.042 lượt tin; Họp thôn tuyên truyền 216 

đợt/9.301 lượt người tham gia; Tuyên truyền lưu động 43đợt; Ký cam kết với 

05 tổ chức, 631 hộ gia đình. Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh xây 

dựng và phát sóng 06 chuyên mục và 01 phóng sự về công tác QLBVR và 

hoạt động xây dựng lực lượng; Phối hợp với Báo Quảng Trị đưa 03 bài viết 

http://sonongnghiep.quangtri.gov.vn/vi/news/cai-cach-hanh-chinh/cai-cach-hanh-chinh-voi-nhieu-diem-nhan-quan-trong-365.html
http://sonongnghiep.quangtri.gov.vn/vi/news/cai-cach-hanh-chinh/cai-cach-hanh-chinh-voi-nhieu-diem-nhan-quan-trong-365.html
http://sonongnghiep.quangtri.gov.vn/vi/news/cai-cach-hanh-chinh/quang-tri-nang-cao-su-hai-long-cua-to-chuc-nguoi-dan-doi-voi-su-phuc-vu-cua-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-366.html
http://sonongnghiep.quangtri.gov.vn/vi/news/cai-cach-hanh-chinh/quang-tri-nang-cao-su-hai-long-cua-to-chuc-nguoi-dan-doi-voi-su-phuc-vu-cua-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-366.html
http://sonongnghiep.quangtri.gov.vn/vi/news/cai-cach-hanh-chinh/quang-tri-nang-cao-su-hai-long-cua-to-chuc-nguoi-dan-doi-voi-su-phuc-vu-cua-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-366.html
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nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Quảng Trị. 

Xuất bản và cấp phát 2.100 bản tin Kiểm lâm đến các cơ quan, phòng ban liên 

quan cấp huyện, chính quyền các xã có rừng và các chủ rừng lớn trên địa bàn 

toàn tỉnh. Cung cấp 07 bài viết về hoạt động Lâm nghiệp cho Sở Khoa học 

Công nghệ và Trung tâm khuyến nông. 

- Công tác cải cách hành chính được Trung tâm Khuyến nông lồng ghép 

trong các chuyên đề về tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, viên chức và 

khuyến nông viên cơ sở một cách nghiêm túc, nhất là vào các buổi trực báo 

thứ 2 hàng tuần và trực báo khuyến nông viên hàng tháng. Ngoài ra, Trung 

tâm thường xuyên viết các tin, bài tuyên truyền phổ biến các nội dung, chính 

sách, Nghị quyết của Đảng, Luật, Pháp lệnh của Quốc hội, Nghị định của 

Chính phủ trên trên Trang Bản tin nông nghiệp của Sở và lồng ghép tuyên 

truyền cho người lao động khi đi về cơ cở. Quán triệt mỗi một cán bộ công 

chức và đội ngũ khuyến nông viên phải gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến 

pháp, pháp luật. 

Ngày 03/6/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thành phóng sự 

“Những kết quả về công tác cải cách hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT 

trong thời gian qua” và được chiếu trong chuyên mục “Cải cách hành chính” 

của Đài phát thanh truyền hình Quảng Trị. Với thời gian gần 6 phút, phóng sự 

đã cho người xem cái nhìn cận cảnh và toàn cảnh về những hoạt động của cán 

bộ công chức, viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT trong thực hiện nhiệm vụ 

công tác cải cách hành chính, đặc biệt là quá trình giải quyết các thủ tục hành 

chính cho người dân nhanh gọn và hiệu quả. Đây là một phương thức tuyên 

truyền có hiệu ứng tốt, giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng hơn trong 

nắm bắt chủ trương, chính sách cũng như những kết quả đã đạt được trong 

công tác cải cách hành chính.  

Thực hiện Kế hoạch số 3888/KH-UBND ngày 27/8/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách 

hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2019”, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành 

Kế hoạch số 1443/KH-SNN ngày 09/9/2019 về việc Tổ chức cuộc thi “Tìm 

kiếm sáng kiến, giải pháp Cải cách hành chính” Sở Nông nghiệp và PTNT 

năm 2019, Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ thư ký 

phục vụ cuộc thi; Cuộc thi đã được triển khai phổ biến rộng rãi và thu hút 

nhiều cán bộ công chức, viên chức tham gia, đặc biệt là người đứng đầu các 

cơ quan, đơn vị. Số bài dự thi do các phòng ban, cơ quan đơn vị nộp về Sở 

185 bài, đa dạng về các lĩnh vực sáng kiến trong thực hiện công tác cải cách 

hành chính. Ban Giám khảo và Tổ thư ký cuộc thi đã tham gia chấm điểm, 
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xem xét, lựa chọn các bài thi có chất lượng với những ý tưởng sáng kiến 

mang tính thực tiễn cao và khả thi gửi Sở Nội vụ để tham gia dự thi cuộc thi 

“Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 

2019”. 

3. Thuận lợi, khó khăn  

3.1. Thuận lợi 

- Công tác tuyên truyền Cải cách hành chính có hệ thống văn bản hướng 

dẫn cụ thể, chi tiết, rõ ràng từ Trung ương đến địa phương. 

- Cấp ủy, lãnh đạo Sở luôn quan tâm triển khai thực hiện tốt văn bản chỉ 

đạo của cấp trên; tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các nội dung để chỉ đạo và 

hướng dẫn các phòng chuyên môn triển khai thực hiện. Đồng thời, gắn trách 

nhiệm với từng cá nhân cụ thể trong việc thực hiện tuyên truyền CCHC đến 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã có trang thông tin điện từ và tập San Bản 

tin Nông nghiệp. Do đó, công tác tuyên truyền CCHC được thuận lợi và đến 

gần với người dân hơn. 

3.2. Khó khăn 

- Nguồn lực phục vụ cho công tác tuyên truyền về cải cách hành chính 

chưa bảo đảm. Nguồn kinh phí bố trí cho công tác tuyên truyền CCHC còn 

hạn chế. Do đó, chưa mạnh dạn chủ động đưa ra nhiều hình thức tuyên truyền 

có chất lượng và hiệu quả như viết bài, làm phóng sự đăng trên báo chí, đài 

truyền hình.  

- Sở Nông nghiệp và PTNT mang tính đặc thù đa ngành, đa lĩnh vực, có 

có nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc đóng nhiều địa bàn trong toàn tỉnh. Vì 

vậy, công tác tuyên truyền CCHC cũng gặp nhiều khó khăn. 

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đúng mức, đầy đủ 

về cải cách hành chính; tinh thần thái độ, ý thức trách nhiệm, kỹ năng giải 

quyết công việc của một số cán bộ, công chức chưa thực sự đáp ứng yêu cầu 

ngày càng cao của công tác CCHC.  

4. Một số kiến nghị, đề xuất 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tổ chức nhiều hình thức tuyên 

truyền Cải cách hành chính như các Cuộc thi, Sân khấu hóa, Thi viết bài...về 

công tác cải cách hành chính để thu hút đông đảo các cơ quan, đơn vị và tổ 

chức, cá nhân tham gia. 
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- Bổ sung thêm nguồn kinh phí bố trí cho công tác tuyên truyền CCHC 

để các cơ quan, đơn vị có kinh phí thực hiện tuyên truyền thêm nhiều hình 

thức phong phú, đa dạng hơn góp phần nâng cao chất lượng thông tin tuyên 

truyền. 

- Mở thêm nhiều lớp tập huấn về công tác CCHC, chú trọng nhấn mạnh 

đến công tác tuyên truyền CCHC để mỗi cán bộ phụ trách công tác này là một 

tuyên truyền viên về công tác CCHC. 

5. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 

Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của 

Trung ương, tỉnh và các văn bản chỉ đạo khác liên quan đến công tác CCHC. 

Tiếp tục chỉ đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền CCHC kịp thời, thường xuyên và phù hợp với từng nhóm đối tượng, cụ 

thể: 

- Tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp về tuyên truyền công 

tác CCHC, Nghị quyết của HĐND tỉnh, các văn bản thực hiện nhiệm vụ chính 

trị của Ngành để đảm bảo thực hiện tốt và hiệu quả Kế hoạch tuyên truyền 

CCHC năm 2020. 

- Tiếp tục đưa các bài viết trên Trang Web của Sở 

(sonongnghiep.quangtri.gov.vn) về công tác CCHC. 

- Tổ hức Hội thi tìm hiểu về công tác CCHC trong nội bộ Ngành, có sự 

phối hợp với các cơ quan truyền thông như báo chí, đài truyền hình để có 

những phóng sự, bản tin về kết quả thực hiện công tác CCHC hoặc những 

sáng kiến, mô hình hay trong thực thi công tác CCHC để tuyên truyền sâu 

rộng đến cán bộ công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân.   

- Tham gia Cuộc thi tìm hiểu CCHC do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức; 

-  Nâng cao chất lượng tập san Bản tin Nông nghiệp, trong đó bố trí 

chuyên mục về công tác CCHC của Ngành, nội dung trong chuyên mục là 

những văn bản chỉ đạo mới, những sáng kiến hay kết quả thực hiện CCHC 

của các cơ quan, đơn vị tiêu biểu. 

- Tiếp tục gắn công tác CCHC với thi đua khen thưởng để biểu dương 

những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác CCHC, đồng thời nhân 

rộng những sáng kiến trong công tác CCHC đến với các cá nhân, cơ quan, 

đơn vị.  
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- Đưa việc đánh giá kết quả thực hiện CCHC, kết quả tuyên truyền về 

CCHC vào báo cáo tổng kết công tác hàng năm của Sở và các cơ quan, đơn vị 

trực thuộc. 

- Đưa nội dung cải cách hành chính vào chương trình họp thường kỳ, 

lồng ghép vào các hội nghị tổng kết hàng năm của Sở Nông nghiệp và PTNT 

và của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác tuyên truyền Cải cách 

hành chính năm 2019; phương hương nhiệm vụ cải cách hành chính năm 

2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/. 

 
    Nơi nhận:                    
- Sở Thông tin & Truyền thông; 

- Sở Nội vụ; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- BTV Đảng ủy; 

- Các phòng ban, cơ quan, đơn vị;  

- Lưu: VT, TCHC. 
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