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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND 

huyện Văn Giang về cải cách hành chính nhà nước huyện Văn Giang năm 2023;  

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành 

chính (CCHC) năm 2023 với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu, 

của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và 

Nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC đối với sự 

nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

- Tăng cường công tác phối hợp với cơ quan truyền thông để phản ánh và 

biểu dương kịp thời các đơn vị, cá nhân gương mẫu, có thành tích xuất sắc trong 

công tác CCHC ở các cấp, các ngành; tuyên truyền kịp thời về kết quả và nhiệm 

vụ trọng tâm CCHC, góp phần thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CCHC năm 2023 

của huyện. 

- Tăng cường sự hiểu biết, tham gia góp ý của người dân, tổ chức về 

CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; khuyến khích người dân, tổ 

chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, tiết kiệm chi 

phí của người dân, tổ chức và nguồn lực xã hội. 

2. Yêu cầu 

- Tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm 

vụ của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, Kế hoạch CCHC nhà nước 

huyện Văn Giang giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch CCHC nhà nước huyện Văn 

Giang năm 2023. 

- Công tác tuyên truyền CCHC đảm bảo thiết thực, kịp thời, đúng tiến độ 

đề ra. Thực hiện tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả, phù hợp với yêu cầu, đặc 

điểm, nhiệm vụ của từng đối tượng, từng ngành, từng địa phương, mọi tầng lớp 

nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu 

cầu trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác CCHC nhà nước. 



- Tăng cường các lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội 

dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về CCHC với 

việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và 

pháp luật của Nhà nước. 

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 cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, 

của tỉnh, của huyện tuyên truyền tình hình triển khai, kết quả, thành tựu trong 

thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 

2030 được ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ 

và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 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; Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh về 

cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 

28-CT/TU ngày 10/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác 

CCHC trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 28-CT/HU ngày 01/11/2022 của Ban 

Thường vụ Huyện  ủy về đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn huyện; Kế 

hoạch số 164/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Văn Giang về CCHC 

nhà nước huyện Văn Giang giai đoạn 2021-2025. 

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

nước về cải cách hành chính. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện 

nhiệm vụ cải cách hành chính.  

c) Tuyên truyền, phổ biến các nội dung về cải cách thể chế; cải cách thủ 

tục hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, việc rà 

soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị; 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, viên chức trong hệ thống hành chính; quyền, 

nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công 

vụ, nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức. Tình 

hình, kết quả triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng 

biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà 

nước, đổi mới cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; công khai 

minh bạch thu chi tài chính theo quy định. Tình hình triển khai các nội dung xây 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-76-nq-cp-2021-chuong-trinh-tong-the-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-2021-2030-481235.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/chi-thi-23-ct-ttg-2021-day-manh-thuc-hien-chuong-trinh-tong-the-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-486641.aspx


dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin cải cách hành chính. 

d) Tuyên truyền các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính; Chỉ 

số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành 

chính nhà nước và các Chỉ số nền hành chính khác của huyện. 

đ) Tuyên truyền các tập thể và cá nhân được biểu dương khen thưởng có 

thành tích trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan hành 

chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện. 

3. Hình thức tuyên truyền 

a) Đăng tải tin bài về thực hiện công tác CCHC trên các chuyên trang, 

chuyên mục và các phương tiện thông tin đại chúng: Cổng thông tin điện tử của 

huyện, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Trung tâm 

Văn hóa và Truyền thanh huyện xây dựng các chuyên mục, bài viết tuyên truyền 

về CCHC đến hê ̣thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã. 

b) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch 

thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức;  

c) Tổ chức hội nghị về cải cách hành chính; lồng ghép nội dung CCHC 

trong các hội nghị tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật, các cuộc họp, giao 

ban của cơ quan, đơn vị; phát hành tờ rơi, pa nô, áp phích liên quan đến CCHC 

(Nhiệm vụ cụ thể theo Phụ lục đính kèm) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn 

a) Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC của cơ quan, đơn vị. Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trực tiếp chỉ đạo và 

chịu trách nhiệm về công tác thông tin, tuyên truyền CCHC trong phạm vi, 

nhiệm vụ được giao. 

b) Định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác 

thông tin, tuyên truyền CCHC của đơn vị mình (lồng ghép nội dung vào báo cáo 

CCHC định kỳ hoặc theo yêu cầu chuyên đề) gửi về UBND huyện (qua phòng 

Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Sở Nội vụ theo quy định.  

c) Chỉ đạo thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả 

thực hiện CCHC. Thiết lập các kênh tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức về các quy định liên quan đến CCHC tại trụ sở và trên Cổng  

thông tin điện tử của huyện; Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, các 

xã, thị trấn. 



d) Lồng ghép công tác tuyên truyền CCHC vào công tác tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong 

việc tuyên truyền các nội dung phù hợp với từng ngành, từng cấp. 

đ) Bố trí và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, hiểu biết 

kiến thức pháp luật để thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn và báo cáo. 

e) Gắn công tác tuyên truyền CCHC với công tác thi đua, khen thưởng 

trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

g) Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện có hiệu 

quả kế hoạch tuyên truyền CCHC của huyện. 

2. Phòng Nội vụ 

a) Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND huyện. 

b) Thông tin kịp thời kết quả thực hiện công tác CCHC, giới thiệu các 

điển hình tốt về CCHC cho các cơ quan truyền thông để tuyên truyền. 

c) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao nhận thức cho cán bộ, 

công chức, viên chức về CCHC. 

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và cơ quan 

truyền thông thực hiện công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục 

hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC 

trên môi trường điện tử.  

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng duy trì chuyên mục 

thông tin về CCHC của huyện. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin  

Chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ và các cơ quan có liên quan thực hiện 

tuyên truyền về CCHC; hướng dẫn Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện, Đài 

Truyền thanh xã, thị trấn xây dựng nội dung chương trình tuyên truyền về CCHC 

qua hệ thống truyền thanh cơ sở. 

5. Phòng Tư pháp huyện 

Lồng ghép tuyên truyền công tác CCHC với công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. 

6. Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện 

Bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền CCHC của huyện 

theo kế hoạch; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn lập dự 



toán ngân sách, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ 

tuyên truyền CCHC đảm bảo theo quy định. 

7. Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện 

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và xây dựng chuyên 

mục tuyên truyền và phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp các tổ chức 

chính trị - xã hội về CCHC, duy trì phát sóng chuyên đề, chuyên mục CCHC 

trên địa bàn huyện. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 

chính trị - xã hội huyện phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch, tăng cường 

giám sát thực hiện CCHC trên địa bàn huyện và tuyên truyền, vận động nhân 

dân nâng cao đồng thuận xã hội trong việc thực hiện CCHC. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng dự toán kinh phí thực 

hiện tuyên truyền trong dự toán ngân sách chi cho hoạt động CCHC hàng năm. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NVT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Chu Quốc Hiệu 
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