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 KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 

 

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc 

ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; 

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Nghị định số 

63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;  

Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính.  

Thực hiện Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND huyện 

Triệu Phong về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính huyện Triệu Phong 

năm 2020; Thực hiện Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 07/02/2020 của UBND 

huyện Triệu Phong về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên 

địa bàn huyện Triệu Phong năm 2020; Kế hoạch số 350/KH-UBND ngày 

12/02/2020 của UBND huyện Triệu Phong về tuyên truyền cải cách hành chính 

trên địa bàn huyện Triệu Phong. 

Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/2/2020 của UBND xã Triệu 

Thượng về ban hành kế hoạch CCHC xã Triệu Thượng năm 2020; Kế hoạch số 

07/KH-UBND ngày 14/02/2020 của UBND xã về việc kiểm soát thủ tục hành 

chính năm 2020; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 13/02/2020 của UBND xã về 

phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2020. Ủy ban nhân dân xã ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải 

cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH: 

Tổ chức có hiệu quả Chương trình tổng thể về cải cách hành chính giai đoạn 

II (2016-2020) theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ; Nghị quyết 36a/NQ-

CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/2/2016 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai 

đoạn 2016-2020; Kế hoạch 361/KH-UBND ngày 18/1/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019; Nghị định số 

63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính trong đó trọng 

tâm là tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính. Không ngừng duy trì, nâng cao 

chất lượng hiệu quả công tác tham mưu xây dựng, thẩm định ban hành văn bản  
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trên địa bàn xã, gắn CCHC với triển khai dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và mọi tầng lớp nhân dân 

về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung và mục tiêu, nhiệm vụ công tác cải cách hành 

chính, kiểm soát thủ tục hành chính tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để huy động và 

phát huy tối đa mọi nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, kiểm 

soát thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay.  

II. YÊU CẦU: 
Tuyên truyền về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính phải thực 

hiện thường xuyên, đa dạng, phong phú về nội dung và hình thức, theo hướng thiết 

thực, hiệu quả, đúng đối tượng. 

Tuyên truyền về cải cách hành chính, gắn với tuyên truyền, phổ biến các chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. 

Tuyên truyền các cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính. 

Đảm bảo 100% thủ tục hành chính được cập nhật, công bố công khai trên 

trang thông tin của xã; 100% thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông. 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƢỢNG, THỜI GIAN VÀ 

PHƢƠNG TIỆN TUYÊN TRUYỀN  

1. Nội dung 

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu các quan 

điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các giải pháp 

của xã về cải cách hành chính; vai trò, tác động của cải cách hành chính đối với 

phát triển của xã nhà. 

Tuyên truyền việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 

của Chính Phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Tiếp tục tuyên truyền về Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính 

phủ ban hành chương trình tổng thể về cải cách hành chính giai đoạn (2011-2020); 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn II (2016-2020); Quyết định số 

225/QĐ-TTg ngày 04/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải 

cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020. 

Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm 

soát thủ tục hành chính theo quy định. Thực hiện nghiêm các quy định trong việc 

công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực tạo điều kiện 

cho người dân, tổ chức tiếp cận được thuận lợi trong việc tra cứu và giám sát. 

Tuyên truyền, phổ biến vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành 

chính nhà nước trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát 

thủ tục hành chính. 

Các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân; 

quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám 

sát công tác cải cách hành chính; việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Tuyên 

truyền các nhiệm vụ khác có liên quan đến CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính.  

2. Hình thức tuyên truyền 



Đưa tin, bài về thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành 

chính trên hệ thống loa truyền thanh của xã, trang thông tin điện tử của xã. Tập 

trung vào tuyên truyền chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai 

đoạn 2011 – 2020; việc thực hiện đơn giản hóa và công khai, minh bạch các thủ 

tục hành chính; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; một cửa điện 

tử, việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính...  

Thông qua các hội nghị, hội họp và lồng ghép nội dung tuyên truyền về cải 

cách hành chính. 

Thiết kế băng rôn, khẩu hiệu, xây dựng các tài liệu, văn bản về cải cách hành 

chính.   

Niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của xã. 

3. Đối tƣợng tuyên truyền 

Tuyên truyền đến các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn xã; 

Tuyên truyền đến các cơ quan, cán bộ, công chức, người lao động và người 

dân trên địa bàn xã. 

4. Thời gian tuyên truyền: Thường xuyên 

5. Phƣơng tiện tuyên truyền  
Trên hệ thống trang thông tin điện tử của xã; hệ thống loa truyền thanh không 

dây của xã và các thôn; Tuyên truyền miệng, tuyên truyền bằng panô, áp phích, 

tuyên truyền lồng ghép thông qua các hội nghị, hội họp ở xã cũng như ở thôn, 

KVDC.   

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng UBND xã. 
 Là bộ phận thường trực giúp UBND xã về công tác cải cách hành chính, kiểm 

soát thủ tục hành chính có nhiệm vụ làm đầu mối tổng hợp trong các hoạt động 

liên quan đến công tác phổ biến, tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính trên địa bàn xã. 

Theo dõi, tổng hợp, đánh giá định kỳ hàng năm về tình hình thực hiện công 

tác tuyên truyền, kịp thời đề xuất, báo cáo UBND xã điều chỉnh, bổ sung các biện 

pháp, hình thức tuyên truyền thích hợp. 

Phối hợp với các cơ quan liên quan, các tổ chức trong hệ thống chính trị - xã 

hội tuyên truyền về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. 

Cung cấp thông tin về tình hình thực hiện cải cách hành chính, kiểm soát thủ 

tục hành chính. Tham gia tập huấn công tác tuyên truyền cải cách hành chính, kiểm 

soát thủ tục hành chính do cấp trên tổ chức. 

Tổng hợp tình hình, tham mưu cho UBND xã xây dựng báo cáo hàng năm gửi 

UBND huyện.  

Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện công tác cải 

cách hành chính nhà nước theo quy định. 

2. Văn hoá - Thông tin. 
Xây dựng chuyên trang, chuyên mục về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục 

hành chính kịp thời đưa tin tức, tình hình cải cách hành chính trên địa bàn xã.  



Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa không dây của xã trong việc thực hiện 

công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Phối hợp với 

đoàn thể tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính. 

3.  Tƣ pháp – Hộ tịch.  
Lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các chương trình thông tin cổ 

động, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn xã. 

4. UBMTTQVN xã và các ban, ngành đoàn thể xã. 
Đề nghị UBMTTQVN xã và các ban ngành đoàn thể xã phối hợp tuyên 

truyền, phổ biến đến tận đoàn viên, hội viên của mình về công tác cải cách hành 

chính, công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn xã. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các ban, ngành, đoàn 

thể, các thôn phản ánh trực tiếp về Văn phòng UBND xã để tổng hợp trình Ủy ban 

nhân dân xã xem xét, giải quyết./. 

 
   Nơi nhận: 

- UBND huyện (B/c); 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- ĐU, TT HĐND, UBMT xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Các ban, ngành, đoàn thể xã; 

- Lưu VP. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Dũng 
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