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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền công tác cải cách hành chính
ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 12/01/2021 của UBND
tỉnh Quảng Trị về kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên
địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021; Kế hoạch số 48/KH-SGDĐT ngày
08/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch cải cách hành chính của
ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021, Sở Giáo dục và Đào
tạo Quảng Trị xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
của Sở, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy Đảng của
các cơ quan, đơn vị, trường học trực thuộc ngành giáo dục tích cực tham gia
công tác tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC).
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận
thức, vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị về công tác cải cách hành chính
nhà nước và ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC trong việc góp phần
vào phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường sự tham gia của người dân và
doanh nghiệp trong việc triển khai CCHC, qua đó nâng cao hiệu quả trong
việc thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giám sát của người dân
đối với hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và kết
quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Sở.
- Nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin
đại chúng kết hợp đưa việc tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường xuyên
trên các cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.
- Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan
hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập với các cơ quan
truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những
mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả về tình hình triển khai và kết quả thực hiện
cải cách hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; kịp thời biểu dương
và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện nhiệm vụ.
- Tuyên truyền nâng cao chất lượng CCHC, nhất là trong giải quyết thủ
tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh ứng
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dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, công việc hành
chính; đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu xây dựng
văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước về giáo dục
và đào tạo trên địa bàn tỉnh.
- Gắn CCHC với dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh
nghiệp.
2. Yêu cầu
- Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính phải được thực
hiện thường xuyên, liên tục, phong phú, đa dạng về nội dung và hình thức,
đúng đối tượng và mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội.
- Tuyên truyền về CCHC phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ cải
cách hành chính của Sở năm 2021. Tuyên truyền CCHC gắn với mục tiêu,
nhiệm vụ, bám sát nội dung Nghị quyết của Chính phủ ban hành, các chủ
trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và các văn bản liên
quan công tác CCHC của tỉnh; đồng thời tuyên truyền, phổ biến các chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực; góp
phần nâng cao dân trí; phòng, chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng,
an ninh của tỉnh.
- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu CCHC ngành Giáo dục và Đào tạo năm
2021 bằng hình thức phong phú, tiết kiệm, hiệu quả. Tích cực tham gia cuộc
thi tìm hiểu CCHC cấp tỉnh năm 2021.
- Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội
dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về CCHC lồng
ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách
của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
- Phổ biến nội dung cải cách hành chính phải kịp thời, đầy đủ, thường
xuyên, đặc biệt chú trọng hiện đại hóa nền hành chính, tích cực trong công tác
xây dựng chính phủ điện tử, đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong thanh toán
điện tử, gửi nhận văn bản điện tử.
- Tuyên truyền về cải cải cách hành chính phải gắn với việc góp phần
nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và
hành chính công cấp tỉnh (PAPI) dựa trên kinh nghiệm thực tiễn trong sử
dụng dịch vụ công, chỉ số đo sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ
của cơ quan nhà nước (SIPAS).
- Đảm bảo cập nhật, công bố công khai trên các phương tiện thông tin
đại chúng và trên cổng thông tin điện tử của Sở, của tỉnh và cơ sở dữ liệu
quốc gia về TTHC đối với 100% thủ tục hành chính được UBND tỉnh phê
duyệt ban hành.
- Tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp về CCHC, thực hiện các
thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ cao.
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II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung
- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tầm quan trọng, ý nghĩa,
mục tiêu các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước, chính sách pháp
luật của Nhà nước về CCHC đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối
với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc và trực thuộc Sở.
- Thực hiện công khai TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vi ṭ rực tiếp, tiếp
nhận giải quyết thủ tục hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các hình
thức công khai phù hợp. Tổ chức tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị, đóng
góp của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về quy định hành chính thông qua các
kênh thông tin; thường xuyên cập nhật các các thủ tục hành chính đã được sửa
đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lên Cổng thông tin điện tử của ngành, Trung tâm
phục vụ hành chính công tỉnh để cá nhân, tổ chức tiếp cận, cập nhật và tìm
hiểu.
- Tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước,
của tỉnh có liên quan về CCHC đến người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh
tuyên truyền việc thực hiện 6 lĩnh vực các nhiệm vụ CCHC cụ thể: cải cách
thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách công
vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử.
- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu
các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về
CCHC trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức phù hợp. Thực
hiện công khai TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vi ṭ rực tiếp tiếp nhận, giải quyết
TTHC và các hình thức công khai phù hợp. Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản
ánh, kiến nghi ̣của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
- Tập trung tuyên truyền về hoạt động của Trung tâm Hành chính công
cấp tỉnh đến đông đảo quần chúng nhân dân đặc biệt là học sinh THPT và cha
mẹ học sinh. Đồng thời, tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện
TTHC.
- Tuyên truyền việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày
19/10/2016 của UBND tỉnh về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành
chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Bên cạnh đó tiếp tục tuyên truyền về
việc triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-Ttg ngày 27/12/2018 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án Văn hoá công vụ. Tuyên truyền
về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021 - 2025 của tỉnh.
- Tuyên truyền rộng rãi hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính
công về việc thực hiện tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính tại Trung tâm
Phục vụ hành chính công , thực hiện việc nộp hồ sơ, nộp lệ phí và nhận kết
quả bằng hình thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
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- Thông tin tình hình và kết quả thực hiện CCHC trên địa bàn tỉnh, đặc
biệt là về nâng cao Chỉ số CCHC (par index), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh (PCI), chỉ số hạ tầng công nghệ thông tin (ICT) của tỉnh.
- Tăng cường các tin, bài về 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 trên địa bàn tỉnh; tình hình và kết quả ứng dụng công nghệ
thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; kết quả thực
hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh; các mô hình, cơ chế đang thí điểm
trong quá trình thực hiện CCHC, các điển hình tốt trong CCHC…
- Tuyên truyền việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi
quản lý của từng cấp, từng ngành; các quy định về thủ tục hành chính trong
giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức và công
dân, đặc biệt là những thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giáo dục và
đào tạo…
- Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền CCHC với tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các lớp tập
huấn, chuyên đề….; kết hợp CCHC với việc học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, công chức, viên chức luôn rèn
luyện phẩm chất đạo đức, thay đổi lề lối làm việc chuyên nghiệp, giản dị, gần
gũi nhân dân.
- Các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân
dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia
và giám sát CCHC; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Tuyên truyền việc thực hiện hiệu quả Đề án tinh giản biên chế của các
sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố đã được UBND tỉnh phê duyệ t theo
tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 17/4/2015 về tinh
giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định
108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản
biên chế, Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.
- Phối hợp với Báo Quảng Trị và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo
giáo dục thời đại xây dựng chuyên mục về tuyên truyền cải cách hành chính.
Khuyến khích các đơn vị đổi mới hình thức và nội dung tuyên truyền bằng
việc xây dựng các clip, phóng sự, chú trọng phổ biến hình ảnh trên các trang
web, cổng thông tin điện tử của các đơn vị; chú ý đến các đối tượng là người
dân mù chữ vẫn có thể nắm bắt được và thực hiện theo các thủ tục hành chính
của các đơn vị.
2. Hình thức
- Thực hiện công tác tuyên truyền vào các buổi họp cơ quan hàng
tháng, các buổi họp giao ban về cải cách hành chính của Sở.
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- Xây dựng và nâng cao chất lượng Chuyên mục cải cách hành chính
trên Cổng thông tin điện tử của Sở.
- Tiếp tục đăng tải công khai, đầy đủ, chính xác nghị quyết, các chỉ thị,
đề án, chương trình, quyết định, kế hoạch triển khai công tác CCHC của
Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh và của Sở Giáo dục trên Cổng
thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: http://quangtri.edu.vn/cai-cach-hanhchinh.
- Đăng tin, bài viết, bản tin của Sở, tổ chức tuyên truyền bằng pano, áp
phích, tờ rơi lồng ghép các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp
luật, tập huấn về công tác cải cách hành chính.
- Tổ chức thực hiện mô hình: Nói không với nhũng nhiễu, hách dịch,
cửa quyền, luôn thân thiện, tận tâm trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở.
- Thực hiện niêm yết, công khai, hướng dẫn các thủ tục hành chính tại
trụ sở làm việc của Sở.
- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu CCHC ngành Giáo dục và Đào tạo năm
2021 với hình thức mới đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.
- Phối hợp với các cơ quan báo chí, thông tin truyền thông đưa tin, xây
dựng các chuyên mục, phóng sựđể tuyên truyền, quán triệt, giới thiệu, chuyển
tải các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước,
của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và của ngành Giáo dục và Đào tạo về
cải cách hành chính.
- Khai thác mạng xã hội trong công tác tuyên truyền CCHC ngành Giáo
dục và Đào tạo Quảng Trị.
III. KINH PHÍ
Thực hiện theo quy định hiện hành.
IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ (Đính kèm)
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Sở
- Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở, đơn vị trực thuộc Sở và các
đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả kế hoạch tuyên truyền cải cách hành
chính năm 2021 của Sở.
- Hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện theo kế hoạch đề ra và báo cáo kết
quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính.
- Tham mưu Lãnh đạo Sở bố trí đủ nhân sự, kinh phí và các nguồn lực
khác cho công tác tuyên truyền cải cách hành chính.
- Phối hợp với Viettel Quảng Trị nhằm nâng cao chất lượng các chuyên
mục liên quan đến thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện
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tử của Sở.
2. Các phòng thuộc Sở, đơn vị trực thuộc Sở
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở và các tổ chức đoàn thể cơ quan
Sở chủ động triển khai các nội dung liên quan trong kế hoạch và lồng ghép
vào kế hoạch công tác hàng tháng, quý tại đơn vị mình.
- Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia
viết bài trên Cổng thông tin điện tử của Sở.
- Báo cáo đường link hoặc các sản phẩm cụ thể của các tin, bài,... tuyên
truyền CCHC thuộc trách nhiệm của đơn vị về Văn phòng Sở qua Email:
vanphongsgd@quangtri.gov.vn chậm nhất 01 ngày sau khi đăng tải.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của
Sở Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thuộc,
trực thuộc Sở và các cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện và báo
cáo kết quả theo đúng quy định./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở TTTT (để p/h);
- Sở Nội vụ (để p/h);
- Ban giám đốc Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các Trung tâm GDNN-GDTX;
- Trường PTLC CĐSP Quảng Trị;
- Lưu: VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Văn Minh
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NHIỆM VỤ CỤ THỂ
Số
TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Các phòng thuộc Sở

1.

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC
Văn phòng Sở
năm 2021.

2.

Làm việc với Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng
Trị, Báo Giáo dục và Thời đại để xây
Văn phòng Sở
dựng kế hoạch phối hợp truyền thông
trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm 2021.

3.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Chuyên
mục cải cách hành chính trên Cổng thông
tin điện tử ngành GD&ĐT Quảng Trị.

Văn phòng Sở

Các phòng thuộc Sở;
Viettel Quảng Trị

4.

Lồng ghép vào hội nghi ̣giao ban, hội nghị
cơ quan, sơ kết, tổng kết để tăng cường Văn phòng Sở
công tác tuyên truyền CCHC.

5.

Tổ chức cuộc thi CCHC ngành GD&ĐT
Văn phòng Sở
Quảng Trị.

6.

Thực hiện niêm yết, công khai, hướng dẫn
các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc Văn phòng Sở
của Sở.

Thời gian
thực hiện

Sản phẩm

Kế hoạch tuyên truyền
công tác cải cách hành
Trước
chính ngành Giáo dục và 20/01/2021 Đào tạo tỉnh Quảng Trị
năm 2021

Các phòng thuộc Sở;
Đài PT-TH tỉnh, Báo
Kế hoạch phối hợp truyền
Quảng Trị, Báo Giáo Quý I/2021 thông về giáo dục đào tạo dục và Thời đại
năm 2021

Thường
xuyên

Chuyên mục cải cách hành
chính

Các phòng thuộc Sở;
các đơn vị trực thuộc
Sở

Thường
xuyên

Phổ biến các văn bản
QPPL và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về CCHC

Các phòng thuộc Sở;
các phòng GD&ĐT;
các đơn vị trực thuộc
Sở

Quý II, III
năm 2021

Sản phẩm dự thi của các
đơn vị; Quyết định công nhân giải của Sở

Thường
xuyên

Bảng niêm yết các TTHC
thuộc thẩm quyền quản lý của Sở

Các phòng thuộc Sở

Kinh
phí

8

7.

Các cơ quan thông tấn
báo chí trung ương và
Viết, đăng tải tin, bài,... về công tác bồi
Hoàn
địa phương (Báo
dưỡng thường xuyên cán bộ, công chức, Phòng GDTHGiáo dục và Thời đại; thành trước
viên chức thuộc lĩnh vực phụ trách; tổ GDMN
Báo Quảng Trị; Đài 30/11/2021
chức thực hiện các VBQPPL
PT-TH tỉnh Quảng
Trị...)

02 tin, bài... tuyên truyền
CCHC đăng tải trên Cổng
thông tin điện tử của Ngành hoặc trên các
phương tiện thông tin đại
chúng

8.

Các cơ quan thông tấn
báo chí trung ương và
Viết, đăng tải tin, bài,... về công tác bồi
Hoàn
địa phương (Báo
dưỡng thường xuyên cán bộ, công chức, Phòng GDTrHGiáo dục và Thời đại; thành trước
viên chức thuộc lĩnh vực phụ trách; tổ GDTX
Báo Quảng Trị; Đài 30/11/2021
chức thực hiện các VBQPPL
PT-TH tỉnh Quảng
Trị...)

02 tin, bài... tuyên truyền
CCHC đăng tải trên Cổng
thông tin điện tử của Ngành hoặc trên các
phương tiện thông tin đại
chúng

9.

Các cơ quan thông tấn
báo chí trung ương và
Hoàn
địa phương (Báo
Giáo dục và Thời đại; thành trước
Báo Quảng Trị; Đài 30/11/2021
PT-TH tỉnh Quảng
Trị...)

02 tin, bài... tuyên truyền
CCHC đăng tải trên Cổng
thông tin điện tử của Ngành hoặc trên các
phương tiện thông tin đại
chúng

10.

Các cơ quan thông tấn
báo chí trung ương và
Viết, đăng tải tin, bài,... cải cách tổ chức
Hoàn
địa phương (Báo
bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ Phòng TCCBGiáo dục và Thời đại; thành trước
cán bộ, công chức, viên chức ngành CTTT
Báo Quảng Trị; Đài 30/11/2021
GD&ĐT Quảng Trị
PT-TH tỉnh Quảng
Trị...)

02 tin, bài... tuyên truyền
CCHC đăng tải trên Cổng
thông tin điện tử của Ngành hoặc trên các
phương tiện thông tin đại
chúng

11.

Viết, đăng tải tin, bài,... về công tác theo
Thanh tra Sở
dõi, thi hành pháp luật

Viết, đăng tải tin, bài,... về công tác cải
Phòng KHTC
cách tài chính công

Các cơ quan thông tấn
Hoàn
02 tin, bài... tuyên truyền báo chí trung ương và thành trước CCHC đăng tải trên Cổng
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địa phương (Báo 30/11/2021 thông tin điện tử của
Giáo dục và Thời đại;
Ngành hoặc trên các
Báo Quảng Trị; Đài
phương tiện thông tin đại
PT-TH tỉnh Quảng
chúng
Trị...)

12.

Các cơ quan thông tấn
báo chí trung ương và
Hoàn
địa phương (Báo
Viết, đăng tải tin, bài,... về công tác giáo Phòng TCCBGiáo dục và Thời đại; thành trước
dục, phổ biến pháp luật
CTTT
Báo Quảng Trị; Đài 30/11/2021
PT-TH tỉnh Quảng
Trị...)

02 tin, bài... tuyên truyền
CCHC đăng tải trên Cổng
thông tin điện tử của Ngành hoặc trên các
phương tiện thông tin đại
chúng

13.

Viết, đăng tải tin, bài,... về công tác chỉ
đạo điều hành, cải cách thể chế, cải cách
Văn phòng Sở
TTHC, một cửa, dịch vụ công trực tuyến,
ISO...

Các cơ quan thông tấn
báo chí trung ương và
Hoàn
địa phương (Báo
Giáo dục và Thời đại; thành trước
Báo Quảng Trị; Đài 30/11/2021
PT-TH tỉnh Quảng
Trị...)

02 tin, bài... tuyên truyền
CCHC đăng tải trên Cổng
thông tin điện tử của Ngành hoặc trên các
phương tiện thông tin đại
chúng

14.

Các cơ quan thông tấn
báo chí trung ương và
Viết, đăng tải tin, bài,... về công tác ứng
Hoàn
địa phương (Báo
dụng CNTT để hiện đại hóa công việc, Phòng QLCLGiáo dục và Thời đại; thành trước
giảm chi phí trong hoạt động, nâng cao CNTT
Báo Quảng Trị; Đài 30/11/2021
hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ.
PT-TH tỉnh Quảng
Trị...)

02 tin, bài... tuyên truyền
CCHC đăng tải trên Cổng
thông tin điện tử của Ngành hoặc trên các
phương tiện thông tin đại
chúng

(Gồm 14 nhiệm vụ./.)

