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b) ðề nghị Ban Pháp chế Hội ñồng nhân dân tỉnh:
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện cải cách hành chính, một số
nội dung cần tập trung giám sát như: công tác tuyên truyền về cải cách hành chính;
việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân của cán bộ, công chức và
các cơ quan hành chính Nhà nước, việc cải cách thủ tục hành chính và công khai,
minh bạch các thủ tục hành chính, việc cung cấp các dịch vụ hành chính công...;
c) ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên:
- Tăng cường giám sát thực hiện cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành
chính, việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp
và ñội ngũ cán bộ, công chức;
- ðẩy mạnh tuyên truyền, vận ñộng người dân, doanh nghiệp tìm hiểu nắm bắt
ñược chủ trương, giải pháp, nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính
Nhà nước giai ñoạn 2011 - 2020, tạo sự ñồng thuận, thống nhất trong xã hội về thực
hiện công tác cải cách hành chính.
d) Giao ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh:
- Tuyên truyền, vận ñộng ñoàn viên, thanh niên nắm vững chủ trương của
ðảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính;
- Phối hợp với Sở Nội vụ bám sát, triển khai sâu rộng, có hiệu quả Chương
trình phối hợp hoạt ñộng số 1218/CTr- BNV-TWð ngày 30/3/2012 giữa Bộ Nội vụ
và Trung ương ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai ñoạn 2012 - 2016.
V. KINH PHÍ:
1. Kinh phí thực hiện tuyên truyền Cải cách hành chính năm do ngân sách Nhà
nước ñảm bảo.
2. Các sở, ngành, ñơn vị, ñịa phương có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực
hiện nhiệm vụ tuyên truyền trong dự toán ngân sách hàng năm hoặc lồng ghép vào kế
hoạch cải cách hành chính gửi Sở Tài chính ñể tổng hợp, thẩm ñịnh, trình cấp có
thẩm quyền xem xét.
Trên ñây là Kế hoạch Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách
hành chính giai ñoạn 2013 - 2015 trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận; quá trình thực hiện
nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương phản ánh về UBND
tỉnh (qua Sở Nội vụ) ñể hướng dẫn, ñảm bảo thực hiện ñúng Kế hoạch ñã ñề ra./.
CHỦ TỊCH
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