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Sô: 23/QD-UBND Dâktaver, ngày 25 thâng 12 nâm 2020

QUYÉT DINH
Ve viêc ban hành Kê hoach tuyên truyèn 

công tac câi câch hành chmh nam 2021 cûa xâ Dàktcrver.

ÛY BAN NHÂN DÂN XÂ

Cân cüLuât Tô chüc chmh quyên âia phuomg (nam 2015);

Cân cüNghi quyêt sô 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 cüa Chinh phü ban hành 
Chucmg trïnh tông thê câi câch hành chinh nhà nuôc giai âoan 2011-2020;
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Nghi quyêt sô 76/NQ-CP cûa Chinh phü sua âôi, bô sung mot sô âiêu cüa Nghi 
quyêt sô 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 cüa Chinh phü;

Cân cü Quyêt âinh sô 225/QD-TTg ngày 04/02/2016 cüa Thü tuâng Chinh
F

phü phê duyêt Kê hoach câi câch hành chinh nhà nuoc giai âoan 2016-2020;

Cân cü Quyêt âinh sô 3490/QD-BNV ngày 10/10/2016 cüa Bô truâng Bô 
Nôi vu vê viêc phê âuyêt Dê ân “ Tâng cucmg công tâc thông tin, tuyên truyên 
CCHCgiai âoan 2016-2020”;

Cân cü Quyêt âinh sô 1250/QD-UBND ngày 23/12/2020 vê viêc ban hành
F >

Kê hoach tuyên truyên công tâc CCHC nâm 2021 cüa huyên ChuPâh;

Xét âê nghi cüa Công chüc Vân phông - Thông kê.

QUYÉT DINH:

Dieu 1. Ban hành kèm theo Quyêt dinh này Kê hoach tuyên truyên công tâc
F

câi câch hành chinh xâ Dâktaver nâm 2021 ( cô kê hoach kèm theo).

Dieu 2. Công chûc Vân phông-Thông kê xâ, câc ngành cô liên quan; công 
chuc thuôc UBND xâ; cân bô, công chûc làm viêc tai Bô phân tiêp nhân và trà kêt 
quâ chiu trâch nhiêm thi hành Quyêt dinh này.

Quyêt dinh cô hiêu lue thi hành kê tù ngày kÿ./.

Noi nhân:

-  Nhu diêu 2;

- UBND huyên, Phông Nôi vu;

- Dâng ûy;

- TT HBND, UBND xâ;
- UBMTTQVN và câc Doàn thê huyên;
- Luu: VT, VP.



UŸ BAN NHÂN DÂN
XÀ DÂKTOVER
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KE HOACH •
Tuyên truyen công tac câi câch hành chi'nh nam 2021
(Kèm theo Quyêt âinh sô 23/QD-UBND ngày 25/12/2020 

cüa UBND xâ Dâktcrver)

I. MUC DICH, YÊU CÀU VÀ DÔI TÜQfNG:

1. Mue ciïch:
r  \

- Tiêp tue nâng cao nhân thüc cüa cân bô, công chüc, viên chüc và moi tâng
x >

lop nhân dân vê y nghïa, tâm quan trong, nôi dung và mue tiêu, nhiêm vu công tac
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cài câch hành chinh; tao su dông thuân, nhât tri cao dê huy dông và phât huy tôi da
X X

moi nguôn lue nhàm thuc hiên cô hiêu quâ công tac CCHC nhà nuac trong giai 
doan hiên nay, tao su chuyên biên tich eue, rô nét vê CCHC.
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- Nâng cao vai trô, trâch nhiêm cüa nguài düng dâu và Câp üy Dâng, chinh 
quyên câc câp, câc ngành, câc co quan, doàn thê tich eue tham gia công tac tuyên 
truyèn CCHC dê thuc hiên tôt kê hoach CCHC dâ dê ra; kêt hop hinh thüc tuyên
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truyên truyên thông vai üng dung công nghê thông tin vào hoat dông tuyên truyên 
nhàm mang lai hiêu quâ cao.

- Nâng cao nhân thüc vê CCHC, tâng cuàng su tham gia cüa nguài dân, 
doanh nghiêp và câc tô chüc xâ hôi trong triên khai CCHC và giâm sât quâ trinh 
thuc hiên CCHC.
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- Phât huy vai trô cüa câc ca quan tuyên truyên tai dia phucmg vê công tac 
câi câch hành chinh; phàn ânh tinh hinh thuc tê vê công tac câi câch hành chinh tai 
dia phucmg duge kip thôi, dây dü, düng dôi tugng.

- Tao buôc chuyên biên quan trong trong giâi quyêt thü tue hành chinh giüa 
ca quan hành chinh Nhà nuac vai câc tô chüc và công dân, bào dâm nhanh chông, 
thuân lai, düng phâp luât, gôp phân nâng cao hiêu lue, hiêu quâ quân lÿ Nhà nuoc 
à dia phucmg.
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- Tuyên truyên câi câch hành chinh gôp phân nâng cao dân tri, phông chông 
tham nhüng, phuc vu yêu câu phât triên kinh tê, xâ hôi cüa dia phucmg.

- Gôp phân dat mue tiêu CCHC cüa xâ dâ dê ra nam 2021.

2. Yêu câu:

- Phô bién, tuyên truyèn kip thôi, dây dü, thuông xuyên, liên tue, rông khàp, 
phù hop vai yêu câu, dac diêm và nhiêm vu cüa tùng dôi tugng, tùng lïnh vue, 
tüng dia phucmg.
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- Tâng cuàng lue lugng tham gia công tâc tuyên truyên; dôi mai nôi dung và 
hinh thüc tuyên truyên; kêt hgp công tâc tuyên truyên vê câi câch hành chinh long 
ghép vai viêc phô biên, tuyên truyên, giâo duc vê câc chü truong, chinh sâch cüa 
Dâng và phâp luât cüa Nhà nuac.
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- Dâp üng kip thài nhu câu nam bât, tim hiêu thông tin vê câi câch hành 
chinh cüa cân bô, công chûc, viên chüc, ngiroi lao dông, câc tô chüc chinh tri xâ 
hôi và moi tâng lop nhân dân trên dia bàn xâ.

- Bâo dâm công khai, minh bach câc thông tin vê thü tue hành chinh dê 
tuyên truyên và tao diêu kiên cho câ nhân, tô chuc tiêp cân, thuc hiên và giâm sât 
viêc thuc hiên thü tue hành chinh tai câc ca quan hành chinh.
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- Gôp phân nâng cao dân tri, phông chông tham nhüng, phuc vu su nghiêp 
công nghiêp hôa, hiên dai hôa, dây manh hôi nhâp quôc tê.

3. Dôi tiro’ng:
F y

Dôi tugng duge tuyên truyên câi câch hành chinh là cân bô, công chüc, viên 
chüc, làm viêc trong câc ca quan hành chinh nhà nuac, câc tô chüc chinh tri-xâ 
hôi, câc don vi su nghiêp công lâp, câc doanh nghiêp và moi tâng lôp nhân dân 
trên dia bàn xâ.

IL NÔIDUNG TUYÊN TRUYÊN:
■\ f

Viêc tuyên truyên duge thuc hiên và tiên hành thuong xuyên trong nam và 
tâp trung vào nhüng nôi dung sau:

1. Tuyên truyên, phô biên sâu rông vê tâm quan trgng, y nghîa, mue tiêu và
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tâc dông cüa câi câch hành chinh dên phât triên kinh tê, xâ hôi cüa dât nuac cüng 
nhu cüa xâ.
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2. Tâp trung tuyên truyên nhüng diên hinh tiên tiên, câc sâng kiên, câc mô 
hinh dang thi diêm trong thuc hiên câi câch hành chinh à câc ca quan, don vi, câc 
xâ, thj trân; nhüng mô hinh ca chê mot cüa, üng dung công nghê thông tin vào 
hoat dông cüa bô phân tiêp nhân và trâ kêt quâ; câc ca quan, don vi trong viêc thuc 
hiên nhiêm vu triên khai công tâc câi câch hành chinh.

3. Tuyên truyên câc vân dê cân biêt khi thuc hiên thü tue hành chinh, chü 
trgng mot sô lïnh vue trgng yêu nhu: Dât dai, xây dung, dang kÿ kinh doanh, hô 
tich, hô khâu, xü phat vi pham hành chinh ...
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4. Tuyên truyên, phô biên câc vân bàn chî dao cüa Trung uang, cüa tînh, cüa 
huyên vê công tâc câi câch hành chinh. Công tâc tiêp nhân, xü lÿ, giâi dâp nhüng 
phân ânh, kiên nghi cüa tô chüc, công dân vê quy dinh hành chinh. Quyên, nghîa 
vu cüa tô chûc, công dân tham gia và giâm sât viêc thuc hiên thü tue hành chinh.

- Tuyên truyên vê câc dê ân CCHC quan trgng cüa Chinh phü, cüa Bô Nôi 
vu và câc Bô, ngành TW nhu: Dê ân “Tâng cuàng nâng lue dôi ngü công chüc 
thuc hiên công tâc CCHC giai doan 2016-2020”; Dê ân” Do luàng su hài long cüa 
nguài dân, to chüc dôi vai su phuc vu cüa ca quan hành chinh nhà nuac giai doan 
2016-2020”; Dè ân “Xâc dinh chî sô CCHC cüa câc bô, ca quan ngang bô, Üy ban 
nhân dân câc tînh, thành phô truc thuôc TW, Dê ân “tâng cuàng công tâc thông tin, 
tuyên truyên CCHC giai doan 2016-2020”.

y  y  f  f 9

- Tuyên truyên vê kê hoach câi câch hành chinh, Kê hoach kiêm soât, rà soât 
Thü tue hành chinh cüa tinh; tinh hinh triên khai câi câch thü tue hành chinh trên
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dia bàn huyên. Kê hoach thuc hiên công tac câi câch hành chinh nam 2021 cüa xâ. 
Câc thü tue hành chinh âp dung trên dia bàn huyên dâ duge Chü tich Uÿ ban nhân 
dân tînh công bô, sua dôi, bô sung.

•* 9

- Tô chüc và hoat dông cüa bô mây hành chinh nhà nuôc: tinh hinh triên
khai Luât Tô chüc chinh quyên dia phuong, viêc rà soât diêu chinh chüc nâng, 
nhiêm vu, quyên han và tô chüc sàp xêp lai ca quan, don vi theo quy dinh.

- Tinh hinh kêt quâ triên khai câi câch công vu, công chüc.
> > r  y

5. Tuyên truyên vê vai tro, trâch nhiêm cüa câc câp uÿ dâng, nguôi düng dâu 
ca quan hành chinh xâ, câc phông ban, don vi, câc tô chüc chinh tri-xâ hôi trong 
viêc thuc hiên nhiêm vu công tac câi câch hành chinh và tô chüc triên khai thuc 
hiên dên tïrng cân bô, dâng viên, hôi viên, doàn viên trong co quan, dem vi.

f

6. Kêt quâ thuc hiên công tac câi câch hành chinh cüa xâ, nôi dung tuyên 
truyên tâp trung vào nhüng vân dê sau:

- Viêc thuc hiên câc quy dinh cüa phâp luât vê quàn lÿ, tuyên dung, sü dung,
F X

khen thuông, ky luât dôi vai cân bô, công chüc, viên chüc; quyên, nghïa vu, trâch 
nhiêm cüa cân bô, công chüc, viên chüc trong thuc hiên nhiêm vu, dac biêt là giài 
quyêt thü tue hành chinh cho công dân, tô chüc.

f

- Tinh hinh và kêt quâ üng dung công nghê thông tin vào hoat dông cüa câc 
co quan hành chinh trên dia bàn xâ.

- Tinh hinh, kêt quâ thuc hiên ca chê mot cüa trong giài quyêt thü tue hành 
chinh cho tô chüc, công dân tai xâ.
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7. Quyên và nghïa vu ca bàn cüa tô chüc và công dân trong moi quan hê vai 
câc ca quan hành chinh Nhà nuac; trâch nhiêm cüa cân bô, công chüc, viên chüc 
trong giài quyêt câc công viêc cüa tô chüc, công dân; quyên, nghïa vu cüa câ nhân, 
tô chüc trong viêc tham gia và giâm sât tiên trinh câi câch hành chinh, thuc hiên 
thü tue hành chinh cüa câc ca quan nhà nuac.

III. PHÜONG TIEN VÀ HINH THUC TUYÊN TRUYÊN

1. Phmmg tien tuyên truyên:
F \

- Thông qua hê thông loa truyên thanh tai xâ;

- Tuyên truyên miêng, tuyên truyên bâng panô, âp phich, hôi nghi...;

2. Hinh thüc tuyên truyên:

- Dua tin, bài vê thuc hiên công tâc câi câch hành chinh trên hê thông loa 
truyên thanh cüa xâ;
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- Tô chüc tim hiêu vê công tâc cài câch hành chinh, tâp trung vào tuyên
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truyên chuong trinh tông thê câi câch hành chinh nhà nuac giai doan 2011 -  2020; 
Kê hoach câi câch hành chinh nhà nuac giai doan 2016-2020 viêc thuc hiên dan 
giân hôa và công khai, minh bach câc thü tue hành chinh; viêc thuc hiên ca chê

F

mot cüa, mot cüa liên thông; viêc üng dung công nghê thông tin gân vai câi câch 
hành chinh ...
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- Thông qua câc hôi nghi vê câi câch hành chmh và long ghép nôi dung 
tuyên truyên vào mot sô hôi nghi;

f  f  ^

- Thiêt kê panô, âp phich, xây dung câc tâp tài lieu van bân vê câi câch hành
chmh;

- Thuàng xuyên, kip thài câp nhât câc thû tue hành chmh dâ duqc süa doi, 
bô sung lên Trang thông tin diên tir. Niêm yét công khai, minh bach câc thü tue 
hành chinh tao diêu kiên thuân loi nhât cho tô chüc, câ nhân cô thê tra cüu, tim 
hiêu thông tin. Viêc niêm yêt phâi dây dû, rô ràng, de hiêu, dung quy dinh.

3. Thcri gian tuyên truyèn: Thuàng xuyên trong nam 2021.

IV. TÔ CHtTC THI/C HIÊN:
• •

1. Van Phông -  thông kê:
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- Tô churc triên khai, theo dôi và kiêm tra viêc thuc hiên kê hoach tai xâ.
y r 9 * r * * t * r *

Làm dâu moi tông hqp trong câc hoat dông liên quan dên công tâc phô biên, tuyên 
truyên câi câch hành chinh trên dia bân xâ; kip thài dê xuât, bâo câo UBND xâ 
diêu chinh, bô sung câc bien phâp, hinh thûc tuyên truyên thich hop. Tham muu 
cho UBND xâ xây dung bâo câo hàng nam vê công tâc tuyên truyên gui câc câp 
theo quy dinh; Cung câp thông tin vê tinh hinh thuc hiên câi câch hành chinh.

- Câp nhât, công bô công khai TTHC tai tru sô noi tiêp nhân, giâi quyêt 
TTHC cüa xâ. Thuc hiên công khai theo hinh thuc niêm yêt trên bâng phù hop voi 
diêu kiên eu thê cüa don vi thuc hiên hoac câp nhât câc van bân quy pham phâp 
luât.

- Công khai dia chî co quan, sô diên thoai tiêp nhân, xü lÿ phân ânh, kiên
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nghi và hôp thu diên tu dê câ nhân, tô chuc nhân biêt câc kênh thông tin, phân ânh, 
kiên nghi vê quy dinh hành chinh. Dông thài Tiêp nhân, xü lÿ phân ânh kiên nghi 
vê quy dinh hành chinh.

- Tuyên truyên bâng panô, âp phich, tà gâp vê CCHC tai Bô phân mot cüa: 
nhâm gioi thiêu quy trinh thuc hiên TTHC; Viêc tiêp nhân hô sa và trâ kêt quâ qua 
dich vu buu chinh công ich; Viêc dânh giâ su hài lông cüa công dân, tô chüc dôi 
voi thâi dô phuc vu, kêt quâ xü lÿ TTHC dôi voi câc co quan hành chinh và 
CBCCVC làm viêc tai Bô phân tiêp nhân và trâ kêt quâ.

2. Tài chinh -  Ke toân: tham muu UBND xâ bô tri nguôn kinh phi trong du
9 >

toân duqc giao dê chi phuc vu cho công tâc tuyên truyên câi câch hành chinh cüa 
xâ.

3. Tir phâp -  hô tjch:
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- Tô chüc tuyên truyên, phô biên phâp luât vê công tâc câi câch hành chinh 
nhà nuàc nam 2021.

4. Cân bô phu trâch truyên thanh:

- Xây dung câc chuyên mue vê câi câch hành chinh. Kip thài dua tin tüc, 
tinh hinh câi câch hành chinh trên dia bân xâ.
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5. Dê nghi UBMTTQ xâ và câc ngành, Doàn thê xâ quan tâm phôi hop, 
tham gia tuyên truyên công tac câi câch hành chinh bâng câc hinh thuc thiêt thuc, 
phù hop, hiêu quâ.

Yêu câu câc ban ngành liên quan nghiêm tüc triên khai thuc hiên. Trong quâ 
trinh thuc hiên nêu cô khô khan, vuong màc dê nghi phân ânh vê Uÿ ban nhân dân
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xâ dê kip thài tông hop, xem xét, giâi quyêt./.
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