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  Số:       /QĐ-CBĐTW            Hà Nội, ngày     tháng 02 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 

của Cục Bưu điện Trung ương 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC BƯU ĐIỆN TRUNG ƯƠNG 
 

Căn cứ Quyết định số 2289/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bưu điện Trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-CBĐTW ngày 30/01/2023 của Cục Bưu 

điện Trung ương ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền cải cách 

hành chính năm 2023 của Cục Bưu điện Trung ương. 

Điều 2. Trưởng các đơn vị thuộc Cục căn cứ Kế hoạch tuyên truyền cải cách 

hành chính năm 2023 của Cục Bưu điện Trung ương, có trách nhiệm chỉ đạo, tổ 

chức tuyên truyền cải cách hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong đơn vị. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chức năng và Giám đốc các 

đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- Cục trưởng; 

- Các Phó Cục trưởng; 

- Lưu: VT, TCCB (02). 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Duy Ninh 
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KẾ HOẠCH  

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 

của Cục Bưu điện Trung ương 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-CBĐTW ngày     tháng 02 năm 2023 

 của Cục Bưu điện Trung ương) 

 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Mục tiêu  

a) Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách 

hành chính (CCHC). 

b) Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các phòng, đơn vị trong việc 

tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC 

của đơn vị mình cũng như của Cục Bưu điện Trung ương. 

c) Phát huy vai trò của các đơn vị phụ trách thông tin, kỹ thuật của Cục Bưu 

điện Trung ương. 

2. Yêu cầu 

a) Tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, thường xuyên, kịp thời các nội dung 

CCHC nhà nước cũng như tình hình, kết quả hoạt động CCHC của Bộ, của Cục 

Bưu điện Trung ương. 

b) Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền CCHC nhằm mang lại hiệu quả 

cao. Tùy theo tình hình thực tế của đơn vị lựa chọn hình thức tuyên truyền phù 

hợp, thiết thực, hiệu quả. Kết hợp lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền 

CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

c) Nâng cao trách nhiệm của Lãnh đạo các phòng, đơn vị trong việc tuyên 

truyền, phổ biến CCHC. 

3. Đối tượng tuyên truyền 

Đối tượng tuyên truyền về CCHC gồm toàn thể đội ngũ công chức, viên 

chức, người lao động thuộc Cục BĐTW. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền 

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

tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như của 

Bộ và của Cục BĐTW. 



  

  b) Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

về CCHC. 

  c) Tuyên truyền, phổ biến nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 

2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2021- 2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2021 

của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải 

cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 1586/QĐ-

BTTTT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 2472/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2022 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch cải cách hành 

chính năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Các văn bản chỉ đạo, điều 

hành của Bộ Thông tin và Truyền thông về CCHC; Quyết định số 59/QĐ-

CBĐTW ngày 30/01/2023 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương ban hành 

Kế hoạch CCHC năm 2023 của Cục Bưu điện Trung ương. Trong đó, tập trung 

thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản sau: 

- Đảm bảo hoàn thành 100% nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Bộ Thông tin và Truyền thông giao;  

- Đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật quy định hoạt động các mạng lưới do Cục BĐTW quản lý vận hành đã đăng 

ký với Bộ trong năm 2023; 

- Đảm bảo 95% công chức, viên chức và người lao động Cục BĐTW có 

trình độ trung cấp trở lên; Triển khai đào tạo các nghiệp vụ đặc thù, đào tạo 

chuyên sâu, nâng cao cho đội ngũ kỹ thuật; giáo dục giá trị truyền thống của 

Cục. 

- Thực hiện giải ngân tối thiểu 95% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà 

nước; Đơn vị sự nghiệp đảm bảo tự chủ chi thường xuyên 100%. 

- Số hóa 95% khâu quản lý nội bộ tại đơn vị; Đảm bảo tối thiểu 95% văn 

bản đi của Cục BĐTW với các đơn vị thuộc Bộ được thực hiện trên môi trường 

mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2023 của 

Cục BĐTW; 

-  Tăng cường công tác nghiên cứu đề tài sáng kiến, các giải pháp nâng cao 

hiệu quả công tác CCHC; 

- Gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua khen thưởng. Xác định 

kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC là một trong những tiêu chí để đánh giá mức 

độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và bình xét danh hiệu thi 

đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân hàng năm. 



  

d) Tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, các kết quả đạt 

được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong công tác CCHC của Cục 

BĐTW. 

2. Hình thức tuyên truyền: 

a) Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Cục BĐTW; 

b) Đưa các nội dung cải cách hành chính vào chương trình giảng dạy các 

khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức và người lao 

động của Cục BĐTW; 

c) Lồng ghép nội dung tuyên truyền CCHC trong các buổi họp giao ban, 

các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các hoạt động sinh hoạt 

chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Phòng Tổ chức Cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi và 

đánh giá công tác tuyên truyền CCHC của Cục BĐTW. 

- Văn phòng, phòng An toàn Thông tin trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ 

của mình có trách nhiệm phối hợp với phòng Tổ chức Cán bộ thực hiện, theo dõi 

việc tuyên truyền các nội dung CCHC của Cục BĐTW. 

- Các đơn vị thuộc Cục phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong toàn Cục về công tác 

cải cách hành chính. 

        CỤC BƯU ĐIỆN TRUNG ƯƠNG 

                    

 



Phụ lục 

(Kèm theo Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 

của Cục Bưu điện Trung ương) 

 

TT Nội dung Đối tượng 
Hình thức 

tuyên truyền 
Thời gian 

Đơn vị 

thực hiện 

1 

Đăng tải Kế hoạch 

CCHC năm 2023 của 

Cục BĐTW; Kế hoạch 

CCHC năm 2023 của 

Bộ TT&TT 

Công chức, 

viên chức và 

người lao 

động 

Cổng thông tin 

điện tử của Cục 

Tháng 

02/2023 

Phòng 

ATTT 

2 

Đăng tải nhiệm vụ 

CCHC năm 2023 của 

Cục BĐTW 

Công chức, 

viên chức và 

người lao 

động 

Màn hình thang 

máy 
Trong năm Văn phòng 

3 

Phổ biến nhiệm vụ 

CCHC năm 2023 của 

Cục BĐTW 

Lãnh đạo 

quản lý cấp 

Phòng, Trung 

tâm 

Các cuộc họp 

giao ban 
Trong năm Văn phòng 

4 

Phổ biến nhiệm vụ 

CCHC năm 2023 của 

Cục BĐTW 

Công chức, 

viên chức và 

người lao 

động 

Phổ biến tại các 

đợt Tập huấn 

nghiệp vụ 

Trong năm 
Phòng 

TCCB 

5 

Phổ biến nhiệm vụ 

CCHC năm 2023 của 

Cục BĐTW 

Công chức, 

viên chức và 

người lao 

động 

Sinh hoạt Đoàn 

Thanh niên 

Tháng 

3/2023 

Đoàn 

Thanh 

niên 
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