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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước xã Hòa Thành năm 2022 
             
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 31/3/2022 của UBND thị xã 
Đông Hòa về tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước năm 2022; UBND xã 

Hòa Thành ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước năm 
2022, với những nội dung sau: 

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 
Xác định nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính 

phù hợp với từng nhóm đối tượng là cá nhân, cơ quan, tổ chức. Thông qua công 
tác thông tin, tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, công chức có nhận thức đầy đủ về 

các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải 
cách hành chính. 

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc 
chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành 
chính.  

Xây dựng nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên 
truyền. Quán triệt quan điểm, công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành 

chính đáp ứng yêu cầu nâng cao kiến thức và hiểu biết về cải cách hành chính 
cho cán bộ, công chức và người dân. Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ 

thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan thông tấn, báo 
chí, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành 

chính tại cơ quan được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. 
 

2. Yêu cầu 

Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa chiều, 
phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng. Lồng 

ghép công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước với việc 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước. 
Tuyên truyền cải cách hành chính phải gắn với lộ trình thực hiện các mục 

tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2022 của xã. 
Tuyên truyền về cải cách hành chính phải góp phần nâng cao dân trí, phòng 

chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh 
hội nhập quốc tế. 

 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 
1. Nội dung tuyên truyền: 

Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 tập trung 
vào những nội dung trọng tâm sau: 
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a. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và 
tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của xã; tuyên 

truyền các nội dung thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 
nước giai đoạn 2021 – 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của 

Chính phủ. 
b. Tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; các mục tiêu và giải pháp của 
tỉnh, thị xã, của xã về nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và kết quả 

đạt được của xã đối với các chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hài 
lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước 
(SIPAS), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) và các chỉ số của Tỉnh 

c. Phổ biến, quán triệt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đối 
với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. 

d. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản sau đây: 
- Việc hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật của nền hành chính phù hợp 

với Hiến pháp năm 2013; việc thực hiện đồng bộ cải cách hành chính, lập pháp 
và tư pháp; việc hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa; việc hoàn thiện thể chế về sở hữu, doanh nghiệp nhà nước và việc 
hoàn thiện thể chế về tổ chức và kinh doanh vốn nhà nước; việc đổi mới công 

tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật (năm 2020), kiểm soát chặt chẽ việc quy định thủ tục hành 
chính từ khâu dự thảo; tăng cường xây dựng và hoàn thiện các hình thức công 

khai, minh bạch tất cả các thu tục hành chính, trọng tâm là các lĩnh vực: Đầu tư; 
đất đai, xây dựng,… 

- Việc rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp 
xếp lại cơ quan theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần 

thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi 
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả. 
- Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định 
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. 

- Tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định 
của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán 

bộ, công chức trong hệ thống hành chính; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của 
cán bộ, công chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ. 

- Tình hình triển khai các nội dung xây dựng và phát triển Chính quyền 

điện tử, Chính quyền số theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của 
Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai 

đoạn 2021 – 2030; Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND 
tỉnh Phú Yên ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của tỉnh Phú Yên; Kế hoạch số 234/KH-
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UBND ngày 09/12/2021 của UBND thị xã về thực hiện Chương trình tổng thể 
cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của thị xã Đông Hòa; Kế 

hoạch số 145/KH-UBND ngày 10/12/2021 của UBND xã Hòa Thành về thực 
hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 

của xã Hòa Thành. 
đ. Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng 

như tình hình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan. 
e. Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân; 

quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và 
giám sát tiến trình cải cách hành chính. 

2. Hình thức tuyên truyền 

- Thông qua tất cả các loại hình báo chí , hệ thống truyền thanh của xã, 
Trang thông tin điện tử xã. 

- Thông qua việc phát hành tờ gấp, pa nô, áp phích liên quan đến cải cách 
hành chính, phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến 

đến từng nhóm đối tượng. 

- Thông qua việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã. 

- Thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết hoặc lồng ghép vào các hội nghị 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đưa thông tin CCHC một cách phù 
hợp để quán triệt thực hiện trong các cuộc họp giao ban định kỳ, các buổi chào 

cờ đầu tuần. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong 

việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về 
cải cách hành chính. 

2. Tăng cường phối hợp giữa bộ phận Văn phòng UBND và Văn hóa xã 
hội, với các cơ quan thông tin, truyền thông xây dựng mạng lưới đưa tin, bài về 

cải cách hành chính lên Trang thông tin điện tử. Cải thiện, nâng cao hơn nữa 
chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên Trang thông 

tin điện tử xã. 
3. Gắn công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính với công tác thi 

đua, khen thưởng trong hoạt động của các cơ quan. 
 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng UBND xã 

Là cơ quan thường trực giúp UBND xã về công tác CCHC, có nhiệm vụ 
tổng hợp các hoạt động liên quan đến công tác phổ biến, tuyên truyền công tác 
CCHC trên địa bàn xã. 

Đẩy mạnh việc thực hiện TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích. Theo dõi, 
tổng hợp, đánh giá định kỳ về tình hình thực hiện công tác tuyên truyền, kịp thời 
báo cáo đề xuất UBND xã điều chỉnh, bổ sung các biện pháp, hình thức tuyên 

truyền phù hợp. 
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2. Văn hóa xã hội 

Phối hợp Phòng Văn hóa- Thông tin thiết lập kênh tiếp nhận, phản hồi kiến, 
kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định liên quan đến cải cách hành 

chính trên Trang thông tin điện tử xã. 
Theo dõi, hướng dẫn, đánh giá về tình hình và kết quả xây dựng Chính 

quyền điện tử của xã; ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết thủ tục 
hành chính tại Bộ phận Một cửa; cách thức thực hiện thủ tục hành chính trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

3. Tư pháp xã 

Lồng ghép tuyên truyền các văn bản về cải cách hành chính vào công tác 
tuyên truyền, phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định của Luật phổ 

biến, giáo dục pháp luật và trong sinh hoạt Ngày pháp luật. 

4. Đài truyền thanh 

Tăng cường đưa tin, bài về công tác cải cách hành chính của xã lên Đài 
truyền thanh xã; xây dựng và phát hành tin tuyên truyền, nêu gương các điển 
hình tiên tiến, các sáng kiến, giải pháp mới của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn 
xã trong triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính. 

Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành 
chính, như: Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC, kết quả tiếp nhận hồ sơ trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4…và cập nhật đầy đủ vào chuyên mục “Cải cách hành 
chính” của xã trên Trang thông tin điện tử của xã để tổ chức, cá nhân, biết, theo 

dõi và liên hệ.  

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN: 

Tài chính-Kế toán tham mưu UBND xã cân đối, bố trí kinh phí để thực 

hiện các chương trình tuyên truyền CCHC từ dự toán chi ngân sách hàng năm. 
 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước xã Hòa 

Thành năm 2022. Yêu cầu các ban ngành nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận:                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
- Phòng Nội vụ;                   CHỦ TỊCH 
- TT. Đảng ủy, HĐND xã;                                                                                           
- CT, các PCT. UBND xã; 
- Các ban ngành ĐT liên quan; 
- Lưu: VT, UBND.                                 

                                                         

             Nguyễn Trãi 
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