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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền nội dung công tác  

cải cách hành chính năm 2022 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 14/4/2022 của UBND xã Mỹ 

Thanh về tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2022. UBND xã xây 

dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền nội dung công tác cải cách hành 

chính năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm giúp cán bộ, công chức, người hoạt động cơ quan UBND xã nắm rõ 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính; chuyển biến mạnh về nhận thức 

trách nhiệm và tự giác, tích cực thực hiện cải cách hành chính; tạo chuyển biến 

mạnh mẽ, tích cực về tinh thần, thái độ, cách ứng xử, giao tiếp, ý thức rõ trách 

nhiệm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính đối với các 

nội dung trọng điểm như cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, 4, Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Bắc Kạn, Cổng dịch vụ 

công Quốc gia và cách thức thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính,… 

- Thống nhất nhận thức và hành động cải cách hành chính trong đội ngũ   

cán bộ, công chức, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ Nhân dân. 

2. Yêu cầu 

- Cán bộ, công chức, người hoạt động cơ quan UBND nắm bắt, nhận định 

đúng về tình hình, thái độ, nhận thức chung về cải cách hành chính và nhu cầu 

thông tin của đối tượng tuyên truyền để lựa chọn, điều chính nội dung, phương 

pháp tuyên truyền phù hợp, hiệu quả, hướng tới sự đổi mới, dân chủ và thân thiện. 

- Tập trung tuyên truyền mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh 

các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân; 

tại mọi điều kiện thuận lợi đến tổ chức, cá nhân khi tới liên hệ giải quyết thủ tục 

hành chính tại xã. 

- Công tác tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên, liên tục, thiết thực, bám 

sát trọng tâm cải cách hành chính của tỉnh, huyện và xã; triển khai thực hiện theo 

phương châm “ Mỗi cán bộ, công chức là tuyên truyền viên cải cách hành chính”. 
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II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước về CCHC (theo Phụ lục Kế hoạch số 44/KH-0UBND, ngày 

14/4/2022 của UBND xã Mỹ Thanh). Tuyên truyền kết quả thực hiện công tác 

CCHC ở cấp tỉnh, huyện, xã. 

2. Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ 

quan hành chính, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự 

nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC. Tuyên truyền 

về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế 

- xã hội của xã. 

3. Tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp các quy định về cơ chế chính 

sách, TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là các lĩnh vực: Đầu 

tư; đất đai; xây dựng; thuế; bảo hiểm; giáo dục, y tế… 

4. Tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp về việc tiếp nhận và trả kết 

quả TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; dịch vụ bưu chính công ích. 

5. Tuyên truyền hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã; hoạt 

động cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC. 

6. Tuyên truyền quyền, nghĩa vụ, quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, thái độ 

phục vụ nhân dân; quyền và nghĩa vụ của công dân trong mối quan hệ với cơ quan 

nhà nước; các nguyên tắc, cách thức và những vấn đề cần biết khi thực hiện TTHC. 

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

1. Đối tượng tham dự 

Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn. 

2. Báo cáo viên 

Ông La Quang Đoàn, Phó Chủ tịch UBND xã. 

IV.THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Dự kiến tháng 10/2022 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau). 

V. KINH PHÍ 

Từ nguồn kinh phí cải cách hành chính trong ngân sách của xã năm 2022. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức Văn phòng - thống kê (tham mưu công tác cải cách 

hành chính 

Chuẩn bị các nội dung để phục vụ buổi tuyên truyền. 

2. Công chức Văn hóa - xã hội (phụ trách văn hóa, thông tin) 
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Chuẩn bị âm thanh, máy chiếu (nếu có), đưa tin về nội dung tuyên truyền 

trên Cổng thông tin điện tử xã. 

3. Công chức Tài chính - kế toán 

Tham mưu bố trí kinh phí để tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác cải cách 

hành chính năm 2022 đúng theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền nội dung công tác cải 

cách hành chính năm 2022 của UBND xã Mỹ Thanh./. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng Nội vụ huyện; 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- Cán bộ, công chức xã; 

- Đài Truyền thanh xã; 

- Trang thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Quyết Chiến 
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