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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức tọa đàm tuyên truyền về cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số
năng lực cạnh tranh năm 2021 và các năm tiếp theo

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh
về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2021; Kế hoạch số
06/KH-SNN ngày 28/01/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tuyên truyền về cải
cách hành chính năm 2021.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch tổ chức tọa
đàm tuyên truyền về cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh
năm 2021 và các năm tiếp theo, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng các phòng chuyên môn,
đơn vị trực thuộc Sở trong việc thực hiện cải cách hành chính; nâng cao nhận
thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở
Nông nghiệp và PTNT trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số
cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh và Chỉ số hài lòng của người
dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021 và các
năm tiếp theo.
2. Yêu cầu
Việc tổ chức tọa đàm tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, nâng
cao Chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2021 và các năm tiếp theo phải đảm bảo
thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; nội dung tọa đàm phải gắn với
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030; Kế
hoạch cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2021; Kế hoạch số nâng cao
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Tuyên Quang năm 2021 và Kế
hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT.
Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống Covid-19 theo chỉ đạo của
Trung ương, của tỉnh và của Sở trong thời gian tổ chức tọa đàm.
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II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH
1. Nội dung
Tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, gồm: Cải cách thể chế; cải
cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền
hành chính nhà nước.
Các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng
lực cạnh tranh và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của
Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021 và các năm tiếp theo.
2. Chương trình
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.
- Tổ chức hái hoa dân chủ và trả lời câu hỏi, kết hợp trình bày một số tiết
mục văn nghệ.
- Phát biểu bế mạc của Lãnh đạo Sở.
- Kết thức hội nghị tọa đàm
3. Hình thức tổ chức
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các phòng chuyên môn,
đơn vị trực thuộc Sở tham gia tọa đàm sẽ xung phong hoặc được người dẫn
chương trình giới thiệu lên bốc thăm và trả lời câu hỏi do Ban tổ chức chuẩn bị
về nội dung nêu tại mục 1, phần II kế hoạch này.
Tổ tư vấn sẽ nhận xét, đánh giá nội dung trả lời câu hỏi của từng người
tham gia tọa đàm, nếu trả lời không đạt yêu cầu, người tham gia sẽ được Tổ tư
vấn gợi ý biểu diễn một tiết mục văn nghệ, như: Hát, múa, đọc thơ, diễn một
đoạn kịch ngắn ... tùy theo năng khiếu của từng người. Sau đó, người tham gia
sẽ được bốc thăm, lựa chọn một phần quà của buổi tọa đàm.
4. Ma két hội nghị tọa đàm
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỌA ĐÀM
Tuyên truyền về cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh
năm 2021 và các năm tiếp theo
Tuyên Quang, ngày 01 tháng 11 năm 2021
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III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN
1. Thời gian: ½ ngày, bắt đầu từ 14 giờ ngày 01/11/2021 (thứ Hai).
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Sở Nông nghiệp và PTNT.
3. Thành phần: (dự kiến 40 người), cụ thể:
3.1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các phòng chuyên
môn, đơn vị trực thuộc Sở tham gia tọa đàm (37 người), gồm:
- Văn phòng Sở: 03 người.
- Phòng Tổ chức cán bộ: 03 người.
- Phòng Kế hoạch – Tài chính: 02 người.
- Thanh tra Sở: 02 người.
- Chi cục Kiểm lâm: 05 người.
- Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản: 04 người.
- Chi cục Trồng trọt và BVTV: 03 người.
- Chi cục Thủy lợi: 02 người.
- Chi cục Phát triển nông thôn: 03 người
- Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản: 02 người.
- Trung tâm Khuyến nông: 03 người.
- Trung tâm Nước sạch và VSMTNT: 03 người.
- Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi Tuyên Quang: 03 người.
3.2. Tổ tư vấn: 03 người
IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC
Kinh phí: 5.300.000 đồng (bằng chữ: Năm triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn).
(Có dự toán chi tiết kèm theo).
Nguồn kinh phí tổ chức tọa đàm: Từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của
cơ quan Văn phòng Sở.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tổ chức cán bộ
Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở biên
soạn ngân hàng câu hỏi và trả lời về các nội dung tuyên truyền về cải cách hành
chính, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2021 và các năm tiếp theo.
Cử 01 Lãnh đạo Phòng tham gia Tổ tư vấn.
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2. Văn phòng Sở
Chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng, ma két và các điều kiện cần
thiết để tổ chức tọa đàm.
Cử 01 Lãnh đạo Văn phòng tham gia Tổ tư vấn.
3. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở
Cử cán bộ tham gia tọa đàm theo thời gian và số lượng phân bổ tại phần
III kế hoạch này, gửi phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp để báo cáo Lãnh đạo Sở
trước ngày 28/10/2021; phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ biên soạn ngân
hàng câu hỏi và trả lời về các nội dung tuyên truyền về cải cách hành chính,
nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2021 và các năm tiếp theo.
4. Đoàn thanh niên Sở
Phối hợp đồng tổ chức buổi tọa đàm; cử 01 Ủy viên Ban chấp hành Đoàn
cơ sở tham gia Tổ tư vấn.
Chuẩn bị quà để trao thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia
tọa đàm trả lời các câu hỏi được Tổ tư vấn đánh giá đạt yêu cầu.
Dự thảo bài phát biểu khai mạc, bế mạc buổi tọa đàm; xây dựng kịnh bản
và cử người dẫn chương trình buổi tọa đàm tuyên truyền về cải cách hành chính,
nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2021 và các năm tiếp theo.
Trên đây là kế hoạch tổ chức tọa đàm tuyên truyền về cải cách hành
chính, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2021 và các năm tiếp theo của
Sở Nông nghiệp và PTNT. Yêu cầu các các phòng chuyên môn, đơn vị căn cứ
nội dung và nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng chuyên môn; đơn vị trực thuộc
Sở (thực hiện);
- Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT
(phối hợp);
- Trang thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Công Hàm

