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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền cải cách hành chính phường Hà Huy Tập năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 28/12/2020 của UBND Thành 

phố Hà Tĩnh về việc tuyên truyền cải cách hành chính Thành phố năm 2021; Ủy 

ban nhân dân phường Hà Huy Tập xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên 

truyền cải cách hành chính năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức về công tác 

cải cách hành chính (CCHC), xem đây là nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới 

phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của địa phương; phát huy dân chủ, tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương tạo thuận lợi cho Nhân dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư 

trong các lĩnh vực của đời sống x  hội, g p phần vào tiến trình phát triển và hội 

nhập. 

- Hỗ trợ cán bộ, công chức, nắm vững mục tiêu, nội dung, các nhiệm vụ 

CCHC, nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời 

nâng cao nhận thức trong cộng đồng doanh nghiệp, trong Nhân dân  

- Tuyên truyền về hiệu quả, phương thức hoạt động, giải quyết các thủ tục 

hành chính(TTHC) tại  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của phường; các nội 

dung về công khai, minh bạch; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4 để người dân và doanh nghiệp biết, tiếp cận, sử dụng. 

2. Yêu cầu 

- Tuyên truyền đầy đủ các nội dung và kết quả thực hiện theo Kế hoạch  CCHC 

năm 2021của phường. 

- Tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình, mục tiêu nhiệm vụ CCHC của 

năm 2021và giai đoạn 2021-2030 phải kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với 

tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ địa phương. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên 

truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về CCHC lồng ghép quán triệt, phổ biến các 

chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới hệ thống 

chính trị ở địa phương, g p phần nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo an sinh x  hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn x  hội. 

3. Chỉ tiêu cụ thể 
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- Thường xuyên đăng tải, cập nhật nội dung lên chuyên mục cải cách hành 

chính của Trang thông điện tử phường 

- Tăng cường thời lượng phát thanh, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng 

chuyên mục, chuyên đề về CCHC.  

- Cập nhật, công khai, minh bạch tình trạng giải quyết TTHC đối với 100% 

hồ sơ đ  tiếp nhận; Trang thông tin điện tử đăng tải bộ TTHC phục vụ dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 2 trở lên. 

- Cập nhật, công khai, minh bạch tình trạng giải quyết TTHC đối với 100% 

hồ sơ đ  tiếp nhận; 100% TTHC được niêm yết, công khai đúng quy định tại Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền CCHC về dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN T UYỀN  

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 - x  hội của đất nước.Các quan điểm, 

chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC và kết quả 

thực hiện công tác CCHC ở các cấp, các ngành, các địa phương gắn với tuyên 

truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 

b) Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ 

quan đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC. 

c) Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của chương trình tổng thể CCHC của 

Trung ương, của tỉnh và của thành phố, trong đ  tập trung thông tin tuyên truyền 

các nội dung cơ bản sau đây: 

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 

25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 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 công tác cải cách, đơn giản h a TTHC thuộc thẩm 

quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị; các quy định về TTHC trong giải quyết 

công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp, đặc biệt 

là TTHC trên các lĩnh vực: Đầu tư; đất đai; xây dựng; sở hữu nhà ở; thuế; hải 

quan; xuất khẩu; nhập khẩu; y tế; bảo hiểm... 

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

liên thông trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.  

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ số tính minh bạch và tiếp cận 

thông tin, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ 

của cơ quan hành chính nhà nước. 

- Tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định 

trong quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công 
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chức, viên chức. Tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện c  hiệu quả mô hình “Tổ dân phố điện tử” 

“Tổ dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính lưu động” tuyên truyền 

CCHC về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

2. Hình thức tuyên truyền 

a) Thông qua các loại hình, ấn phẩm của Trung tâm Văn hoá - Truyền thông 

thành phố; hệ thống truyền thanh; Trang thông tin điện tử. 

b) Tuyên truyền trên hệ thống cổ động trực quan: Tờ rơi, pano, Bảng Led điện 

tử… công tác CCHC phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền 

phổ biến đến từng nh m đối tượng. 

c) Thông qua hình thức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội 

dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỹ năng tuyên 

truyền…cho đội ngũ cán bộ, công chức; lồng ghép nội dung CCHC trong các hội 

nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

d) Thông qua các cuộc thi tìm hiểu về CCHC, lồng ghép trong các hội diễn 

văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng bằng các hình thức sân khấu hoá. 

đ) Tổ chức các lớp tập huấn, các đội tình nguyện hướng dẫn trực tiếp cho 

người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực 

tuyến, dịch vụ bưu chính công ích. 

e) Tổ chức tuyên truyền trên các trang mạng x  hội, các ứng dụng di động, 

các phần mềm, sản phẩm truyền thông trên internet… 

f) Tổ chức các buổi gặp mặt, đối thoại giữa các cơ quan nhà nước, chính 

quyền các cấp với các tầng lớp Nhân dân. 

g) Đưa nội dung CCHC vào các phiên họp thường kỳ của cơ quan.  

h) Tổ chức tuyên truyền lưu động về dịch vụ công trực tuyến. 

III. KINH PHÍ  

Kinh phí tuyên truyền được bố trí trong nguồn kinh phí CCHC năm 2021 theo 

quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức Văn phòng – thống kê 

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện 

công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính về Phòng Nội vụ. 

- Theo dõi tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đảm 

bảo tính thường xuyên, liên tục, chính xác. Gắn công tác cải cách hành chính với 

công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động của cơ quan đơn vị. 

- Cập nhật công khai bộ thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của 

phường và tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa một cửa liên 

thông. 
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2. Công chức Văn hóa – xã hội 

- Tham mưu kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021, 

phối hợp với Văn phòng theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch. 

- Đôn đốc các thành viên Ban biên tập đăng tin bài về cải cách hành chính 

trên trang thông tin điện tử và viết tin bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh 

của phường.  

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên hệ 

truyền thanh và các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Đổi mới hình thức thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, phân công 

cán bộ trong ban biên tập  viết các tin, bài về cải cách hành chính …đảm bảo chất 

lượng tin, bài và thu hút đông đảo người dân. 

3. Công chức Tư pháp - hộ tịch 

 Xây dựng chương trình, kế hoạch phổ biển giáo dục pháp luật gắn với nội 

dung liên quan đến CCHC năm 2021. 

4. Công chức Tài chính - kế toán 

- Tham mưu xây dựng, bố trí kinh phí thực hiện công tác thông tin, tuyên 

truyền cải cách hành chính trên địa bàn. 

5. Mặt trận và các đoàn thể 

Phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, nâng 

cao nhận thức của từng đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác cải cách hành 

chính, vận động Đoàn viên, hội viên tham gia giám sát thực hiện công tác cải cách 

hành chính, tổ chức các cuộc sinh hoạt đoàn viên, hội viên c  lồng ghép tuyên 

truyền cải cách hành chính. 

Trên đây là kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 

của UBND phường Hà Huy Tập, đề nghị các ngành, đoàn thể phối hợp và tổ chức 

thực hiện./. 

  

 

 

Nơi nhận: 

- Phòng Văn h a – thông tin TP; 

- Thường trực: Đảng ủy, HĐND; 

- Chủ tịch, Ph  Chủ tịch UBND;  

- Thường trực MTTQ và các đoàn thể; 

- Các công chức chuyên môn; 

- Lưu VT, VHXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   

CHỦ TỊCH 
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