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  Số:         SGD&ĐT-VP              Nghệ An, ngày       tháng 5 năm  2022 
V/v triển khai thực hiện Thông báo  

 kết luận của Thủ tướng về CCHC 

 

  Kính gửi: 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các 

      huyện, thị xã, thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 
 

Thực hiện Công văn số 2838/UBND-KSTT ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh 

Nghệ An về việc triển khai Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên 

họp thứ nhất Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu  

Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở 

Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính (CCHC), 

nhằm tạo ra bước đột phá trong CCHC, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính liên 

quan đến người dân, doanh nghiệp để huy động mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh 

tế, xã hội của tỉnh; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Thúc đẩy đổi mới 

sáng tạo, tăng cường chuyển đổi số nhằm thích ứng với xu thế phát triển của cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thực hiện đúng phương châm “đã nói phải làm”, 

“thực chất, không hình thức”, lấy sản phẩm, hiệu quả phục vụ người dân, doanh 

nghiệp, hiệu quả, hiệu lực điều hành của các cơ quan, trường học làm thước đo đánh 

giá xếp loại.  

2. Tiếp tục đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc trực tiếp lãnh 

đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác CCHC như: Tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ 

về CCHC; Đầu tư nguồn lực, lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp, cầu thị 

để đẩy mạnh CCHC. Tổ chức rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành quy 

định về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; Cụ thể hoá trách nhiệm cá 

nhân, nâng cao năng lực cán bộ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. 

3. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế về CCHC thuộc chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan, trường học. Chủ động xử lý, giải quyết công việc theo chức 

năng, nhiệm vụ, tập trung tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn, cản trở, nếu vượt quá 

thẩm quyền thì mạnh dạn đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định. Phải huy động nguồn 

lực để phát triển và phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

     4. Thúc đẩy mạnh mẽ, rà soát quy trình, quy định, tiêu chuẩn, tiêu chí về thủ 

tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp và trong nội bộ cơ quan, trường 

học để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền loại bỏ những quy định không cần thiết nhằm 

tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; Nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ 

tục hành chính; nâng cao tinh thần, trách nhiệm và sự thân thiện của đội ngũ công 

chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công và Bộ phận Một cửa các cấp 
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khi tiếp xúc, hướng dẫn giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp; Tập trung triển 

khai số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 

107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ. 

  5. Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tập 

trung triển khai kết nối, liên thông, chia sẽ dữ liệu đối với ngành. Đẩy mạnh và nâng 

cao hiệu quả mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến giảm đi lại, giảm chi phí cho 

người dân, doanh nghiệp. Huy động mọi nguồn lực của xã hội để phục vụ cho công 

tác CCHC, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, có cơ chế khuyến khích người 

dân, doanh nghiệp tham gia vào công tác CCHC; Tổ chức đối thoại và lấy ý kiến đóng 

góp của người dân, doanh nghiệp về CCHC. 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, 

thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm 

túc triển khai thực hiện. Định kỳ hàng quý, 06 tháng và cả năm tổng hợp, báo cáo về 

Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở) theo quy định. 
 

Nơi nhận:                    KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                   PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo);           

- Ban Tuyên giáo TU (để báo cáo); 

- GĐ, các PGĐ (để báo cáo); 

- Sở Nội vụ (để báo cáo);             

- Lưu VT, CCHC 2022.                          

              Võ Văn Mai 
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