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TỒNG HỢP
Kct quả thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 75/KH-CĐYT ngày 22/3/2018 của Trường Cao đẳng 

Y tế Khánh Hòa về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018;

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa đã triển khai các nội dung theo kế hoạch 

và tổng hợp công tác tuyên truyên cải cách hành chính năm 2018 cụ thê như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DƯNG, HÌNH THÚC TUYÊN TRUYỀN

1. Đối tượng: Toàn thể cán bộ, viên chức, ngưò'i lao động và học sinh 

sinh viên nhà trường.

2. Nội dung tuyên truyền

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, mục tiêu, ý nghĩa về 

CCITC và các văn bản chỉ đạo của tỉnh và của nhà trường.

Thông tin đến toàn thể cán bộ, giáo viên toàn bộ hoạt động và kết quả 

triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính.

Phổ biến, quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm thực 

hiện kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020, kế hoạch CCTIC năm 2018 

của tỉnh và kế hoạch CCHC năm 2018 của nhà trường.

Phổ biến các quy định, quy trình, quy chế liên quan đến học sinh-sinh

viên.

3. Hình thức tuyên truyền

Tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính thông qua các cuộc họp, hội 

nghị, họp giao ban, ngày pháp luật, các buổi chảo cờ đầu tháng, trên cổng thông 

tin của nhà trường và trên bảng công khai.

Phổ biến, niêm yết tại bảng công khai hoặc trang thông tin điện tử các các 

quy trình, quy định, các văn bản chỉ đạo mới ban hành hoặc sửa đổi, bô sung đê 

thực hiện tuyên truyền.



Tô chức đôi thoại trực tiếp giữa Ban Giám hiệu nhà trường VÓT học sinh 

sinh viên, cán bộ viên chức nhằm trao đổi, tháo gỡ các vướng mắc, kiến nghị 

trong quá trình công tác và học tập..

Cử cán bộ, chuyên viên tham gia các lớp, buổi tập huấn, bồi dưỡng cho 

công chức chuyên trách cải cách hành chính do cấp trên tổ chức 

II. KÉT QUẢ THựC HIỆN

1. Tuyên truyền đối vói cán bộ, viên chức và ngưòi lao động :

Nhà trường đã phổ biến các nội dung của Ke hoạch CCHC tại cuộc họp 

giao ban tháng 2/2018, đồng thời chỉ đạo cho Ban chỉ đạo CCHC tiếp tục rà soát 

nội dung kế hoạch để kịp thời bổ sung nhằm đảm bảo công tác CCHC được triển 

khai dồng bộ tại các phòng chức năng. Qua rà soát, nhà trường đẵ kịp thời chỉnh 

sửa và phân công 8/8 đon vị cùng tham gia thực hiện kế hoạch.

Đe phổ biến kịp thòi và đầy đủ các nội dung của Ke hoạch CCHC, nhà 

trưòng dã niêm yết kế hoạch CCHC tại bảng công khai và đăng trên trang thông 

tin điện tử của nhà trường.

Đã đưa nội dung CCHC vào công tác đánh giá xếp loại hàng tháng đối với 

CBVCNLĐ thông qua việc rà soát, bổ sung và ban hành Quy chế thi đua -  khen 

thưởng (mới).

Chú trọng gắn kết, lồng ghép tuyên tuyền CCHC thông qua các Nghị 

quyết của Đảng, các cuộc họp giao ban hàng tháng và Hội nghị CBVCNLĐ. 

Gắn việc thực hiện CCHC với thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở.

Nhà trường thưò'ng xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch 

CCHC, có tổng họp đánh giá để kịp thời tháo gỡ vưcmg mắc trong quá trình 

triển khai.

2. Tuyên truyền đối vói học sinh, sinh viên và các cá nhân đến liên hệ 

công tác:

Đe công tác CCHC được phổ biến sâu rộng đến toàn trưcmg, ngay tại buổi 

chào cờ đầu tháng, nhà trường đã lồng ghép tuyên truyền CCHC đến HSSV.



Các quy định, quy trình, quy chế liên quan đến công tác đào tạo và học 

sinh-sinh viên được niêm yết tại bảng công khai để học sinh sinh viên tiện liên 

hệ công việc.

Trang thông tin điện tử của nhà trường có thông tin đường dây nóng, được 

đăng tin thường xuyên về công tác đào tạo, tuyến sinh của nhà trường.

Trang thông tin tuyển sinh có phần hỏi đáp trực tuyến nhằm tiếp nhận và 

trả lời kịp thời các giải đáp thắc mắc của học sinh, sinh viên.

Nhà trường chủ động phối hợp tuyên truyền thông qua việc phát phiêu 

khảo sát mức độ hài lòng của HSSV và phụ huynh với 900 phiếu khảo sát, nhìn 

chung được đánh giá là “đạt”.

Trên đây là một số kết quả đạt được về công tác tuyên truyền CCHC năm 

2018 của nhà trường. Đe nghị các Phòng, Khoa, Bộ môn tiếp tục duy trì và phát 

huy trong công tác tuyên truyền CCHC năm 2Ô T 9,.|/^

Nơi nhận:
-  Ban cliỉ đạo CCHC;
- Các Phòng, Khoa, Bộ môn;
- Lưu: VT,TC.
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