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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM
Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền về
công tác cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-ĐĐBĐVN ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Cục
trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam về việc ban hành Kế
hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý
Việt Nam;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành Kế hoạch công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm
2021 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị
trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ TN&MT (để báo cáo);
- Cục trưởng;
- Các Phó Cục trưởng;
- Các Vụ: Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; Tổ chức cán bộ;
- Các đơn vị trực thuộc Cục;
- Đảng ủy Cục, CĐCS Cục, Đoàn TNCS HCM Cục;
- Lưu: VT, TCCB.

CỤC TRƯỞNG

Hoàng Ngọc Lâm
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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021
của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
(Kèm theo Quyết định số 13 /QĐ-ĐĐBĐVN ngày 03 tháng 02 năm 2021
của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam)
Thực hiện Quyết định số 159/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2021 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thông tin tuyên
truyền về công tác cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường; căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Cục, Cục Đo đạc,
Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách
hành chính năm 2021 như sau:
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu
- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, của
công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng đối với công tác cải
cách hành chính, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm
việc, ý thức rõ trách nhiệm trong thực thi công vụ;
- Tăng cường sự giám sát của tổ chức, cá nhân trong việc triển khai các nội
dung công tác CCHC của Cục.
2. Yêu cầu
- Công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả theo tiến độ
thời gian đề ra. Phổ biến nội dung công tác CCHC kịp thời, thường xuyên, phù
hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng;
- Phối hợp lồng ghép thông tin, tuyên truyền về CCHC với việc tuyên
truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà
nước;
- Các đơn vị trực thuộc Cục triển khai công tác tuyên truyền cần bám sát
nội dung của Kế hoạch này, lựa chọn hình thức tuyên truyền thích hợp để tuyên
truyền tại đơn vị;
- Xác định nhiệm vụ công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC là nhiệm vụ
thường xuyên và lâu dài, là trách nhiệm của Cục đồng thời là trách nhiệm của
người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Cục. Qua đó, tuyên truyền, quán triệt, giáo
dục để công chức, viên chức, người lao động nhận thức đúng đắn, đầy đủ về
công tác CCHC; phải coi công tác CCHC là nhiệm vụ cấp bách, có tính chất đột
phá, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, hội nhập và góp phần vào sự phát triển của Cục,
của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
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II. ĐỐI TƯỢNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN
- Toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Cục Đo đạc, Bản
đồ và Thông tin địa lý Việt Nam;
- Các tổ chức và người dân;
- Các cơ quan liên quan.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung thông tin tuyên truyền
Công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC của Cục năm 2021 tập trung vào
các nội dung sau:
- Tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động
của CCHC đến phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, của Bộ cũng như của Cục
Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam;
- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực đo
đạc, bản đồ và thông tin địa lý; các văn bản chỉ đạo, điều hành, các chương
trình, kế hoạch, các hoạt động của Cục về công tác CCHC;
- Tuyên truyền nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, đoàn thể và
người đứng đầu đơn vị đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC của
Cục;
- Tuyên truyền về những lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến
thuộc thẩm quyền của Cục;
- Tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức gắn
với việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 444-KH/BCSĐTNMT ngày 14
tháng 11 năm 2018 của Ban cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài
nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm
2018 của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán
bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm
nhiệm vụ;
- Tiếp tục tuyên truyền về quản lý hiệu quả tài sản công, kiên quyết phòng
chống tham nhũng, lãng phí;
- Tuyên truyền về chương trình chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi
trường;
- Tuyên truyền, phổ biến, quán riệt Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07
tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát
triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.
- Tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng kiến trong thực hiện
nhiệm vụ CCHC;
2. Hình thức tuyên truyền
- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về công tác CCHC thông qua các cuộc
họp, hội nghị, hội thảo, giao ban công tác...;
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- Đăng tải thông tin về công tác CCHC trên Cổng thông tin điện tử của Cục
Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và Cổng thông tin điện tử của Bộ
Tài nguyên và Môi trường;
- Phát động phong trào thi đua, vận động công chức, viên chức và người
lao động của Cục tham gia các cuộc thi tìm hiểu về CCHC;
- Tham gia các cuộc tọa đàm về CCHC theo kế hoạch của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tổ chức cán bộ làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ
chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, theo dõi, tổng hợp báo cáo Cục
trưởng kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC của Cục.
2. Phòng Chính sách và Quản lý hoạt động đo đạc, bản đồ, thông tin địa lý
chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động thông tin,
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin
địa lý.
3. Văn phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời cập nhật,
đăng tải thông tin trong nội dung công tác CCHC trên Cổng thông tin điện tử
của Cục.
4. Phòng Kế hoạch - Tài chính đề xuất kinh phí thực hiện Kế hoạch tổ chức
các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC của Cục.
5. Các tổ chức đoàn thể trực thuộc Cục tổ chức tuyên truyền công tác
CCHC của Cục trong đoàn viên, hội viên, góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch
công tác CCHC năm 2021 của Cục.
Trên đây là Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, yêu cầu Thủ trưởng các
đơn vị trực thuộc Cục tổ chức thực hiện, định kỳ (quý, sáu tháng, năm) báo cáo
kết quả thực hiện về Cục (qua Phòng Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, báo cáo Bộ
Tài nguyên và Môi trường./.

