
 
 

KẾ HOẠCH  
Triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 của  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên  

địa bàn tỉnh đến năm 2025 

------------- 

 

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 

2025; Kế hoạch số 129/KH-MTTQ, ngày 11/10/2021 của Ban Thường trực Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Ban 

Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau: 

I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Tuyên truyền sâu rộng về nội dung Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 

28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành 

chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 trong đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên 

thanh niên và Nhân dân thống nhất nhận thức và hành động, tạo niềm tin, khí 

thế, động lực mới, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. 

2. Góp phần cổ vũ, động viên đoàn viên thanh niên, các tầng lớp Nhân 

dân đồng lòng, tích cực thực hiện công tác cải cách hành chính của Đảng và Nhà 

nước; qua đó, tăng cường sự tham gia của lực lượng đoàn viên thanh niên, người 

dân và các tổ chức, doanh nghiệp trong triển khai và giám sát quá trình thực hiện 

cải cách hành chính của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. 

3. Công tác tuyên truyền, giám sát cần được tiến hành bằng nhiều hình 

thức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 

diễn biến phức tạp; đồng thời phát hiện, biểu dương những cách làm sáng tạo 

trong triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính.  

II. NỘI DUNG  

1. Tập trung tuyên truyền Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 

2025 và các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về cải cách hành 

chính. 

2. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, 

mục tiêu thực hiện cải cách hành chính là góp phần cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; góp phần xây dựng một 

nền hành chính phục vụ, công khai, minh bạch, từng bước hiện đại. 

3. Tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, 

hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát và góp ý, kiến nghị sửa đổi 

những thủ tục hành chính chưa tinh gọn, còn gây phiền hà; đồng thời tăng cường 
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ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để khai thác, sử dụng các dịch vụ 

tiện ích của chính quyền trong giải quyết thủ tục hành chính.  

4. Thường xuyên sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhất là tổng kết, nhân 

rộng các mô hình, các điển hình, biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt và 

phê bình, đôn đốc, nhắc nhở những nơi chưa thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ 

được giao.  

5. Nghiên cứu, học tập, áp dụng thí điểm những mô hình mới, những cách 

làm hay trong công tác cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố; nhân rộng 

những mô hình, cách làm hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tỉnh Đoàn: 

- Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 

28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành 

chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. 

- Giao Ban Xây dựng tổ chức Đoàn - Hội thường xuyên tuyên truyền các 

chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về 

công tác cải cách hành chính. Tăng cường, đẩy mạnh các bài viết về các mô 

hình, giải pháp hay về cải cách hành chính trên các trang Thông tin điện tử, 

mạng xã hội của Tỉnh Đoàn. 

- Giao Văn phòng Tỉnh Đoàn thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị 

triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tham 

mưu công tác tuyên dương, khen thưởng đối với các mô hình, giải pháp nổi bật 

trong công tác cải cách hành chính. 

2. Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc: 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của 

Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Thường xuyên sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhất là tổng kết, nhân 

rộng các mô hình, các điển hình, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện 

tốt công tác cải cách hành chính.  
 

Trên đây là Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 

28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành 

chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn./. 
 

 

Nơi nhận: 

- VP Tỉnh ủy; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;  

- BTV huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;             

- Các ban, ĐVSN trực thuộc Tỉnh Đoàn                          

- Lưu VT (Huyền).                                                                                

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Hữu Phúc 
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