
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG PHẢ LẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /KH-UBND                Phả Lại , ngày        tháng 02 năm 2022
  

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn phường

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 08/02/2022 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Chí Linh về tuyên truyền cải cách hành chính thành phố Chí Linh 
năm 2021; Ủy ban nhân dân phường Phả Lại xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải 
cách hành chính (CCHC) năm 2022 trên địa bàn phường cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan hành 
chính nhà nước các cấp trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành 
chính nhà nước, Ủy ban nhân dân phường và cơ quan, đơn vị đề ra.

b) Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các 
cấp, các cơ quan, đoàn thể tham gia góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành 
chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính cơ quan hành chính các 
cấp đề ra.

c) Phát huy vai trò của các cơ quan trong khối tuyên truyền trong việc phát 
hiện, phản ánh kịp thời những cơ quan, đơn vị thực hiện tốt, chưa tốt công tác 
CCHC.

2. Yêu cầu
a) 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 của 
thành phố năm 2022 và các kế hoạch CCHC theo từng giai đoạn….

b) Công tác tuyên truyền CCHC phải được triển khai các nội dung thiết 
thực, kịp thời theo 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 địa phương, 
trong mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng kịp 
thời, đầy đủ nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính 
nhà nước.

c) 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 lồng 
ghép với phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 
1. Đối tượng



Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan hành 
chính nhà nước, các tổ chức chính trị- xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh 
nghiệp và nhân dân trên địa bàn phường Phả Lại.

2. Nội dung tuyên truyền
a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng 

của CCHC góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của thành phố. Vai trò, trách nhiệm 
của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người 
đứng đầu các tổ chức chính trị- xã hội trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ
CCHC; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tham gia giám sát việc thực 
hiện CCHC.

b) Đẩy mạnh công tác xây dựng, tham mưu ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật (QPPL), chú trọng trong công tác thẩm định để đảm bảo văn bản được 
ban hành đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục, phù hợp với các văn bản QPPL 
của Trung ương và điều kiện thực tiễn của thành phố. Đặc biệt chú trọng các quy 
định mới về trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng chính sách, đánh giá tác động 
của thủ tục hành chính theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát và 
xử lý các văn bản QPPL, đảm bảo thực hiện rà soát thường xuyên 100% các văn 
bản QPPL còn hiệu lực thi hành. Tuyên truyền thực hiện đầy đủ, đúng quy định 
về theo dõi thi hành pháp luật; trong đó chú trọng thực hiện xem xét, đánh giá 
tình hình ban hành văn bản, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn 
bản QPPL; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
trên địa bàn phường năm 2022.

c) Thực hiện tốt công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành 
chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính trên địa bàn phường.

d) Tuyên truyền về cải cách tổ chức bộ máy, phổ biến đến cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động về tầm quan trọng trong công tác tinh giản biên 
chế; tuyên truyền, công khai công tác đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút, đãi 
ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần trách 
nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và người đứng đầu các cơ 
quan, đơn vị.

đ) Phát hiện, đưa vào thí điểm các sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu 
quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường.

e) Tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, chú 
trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, 
hộ khẩu, công chứng, chứng thực, lao động, thương binh và xã hội, xử phạt vi 
phạm hành chính, khiếu nại, tố cáo, v.v…

3. Hình thức tuyên truyền
a) Thông tin, tuyên truyền về CCHC thông qua các loại hình, sử dụng 

mọi phương tiện thông tin đại chúng như Đài truyền thanh phường, 



 trang thông tin điện tử của phường; ….
b) Tuyên truyền thông qua các cuộc thi, các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nội 

dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức; lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục pháp luật.

c) Công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của
UBND phường.

Niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết, 
tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng nhiều 
hình thức khác nhau như: Niêm yết bằng văn bản giấy, trên Trang thông tin điện 
tử tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu, tra cứu thông 
tin về thủ tục hành chính. Việc niêm yết phải kịp thời, đầy đủ, rõ ràng, dễ tra cứu 
và theo đúng quy định.

Thường xuyên, kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính đã được công bố 
ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế thủ tục hành chính của cơ 
quan, đơn vị, tại nơi giải quyết thủ tục hành chính, tại Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả, lên Trang thông tin điện tử của cơ quan.

d) Thực hiện Chuyên mục CCHC: Đài truyền thanh phường duy trì chuyên 
mục CCHC để đăng tải các phóng sự, tin bài về hoạt động CCHC của phường, 
các cá nhân, đơn vị điển hình cũng như tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác 
CCHC.

đ) Duy trì chuyên trang CCHC trên Trang thông tin điện tử của phường.
Thường xuyên đăng tải những bài viết tuyên truyền chủ trương, chính sách 

của Đảng, Nhà nước và việc tổ chức thực hiện công tác CCHC trên địa bàn 
phường.

Chọn lọc đăng tải các tác phẩm về CCHC đã được phát sóng trên Đài Phát 
thanh và Truyền hình Hải Dương và in trên báo Hải Dương lên Trang thông tin 
điện tử của phường.

e) Các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ 
quan, đơn vị.

(Có phụ lục các nhiệm vụ, sản phẩm thực hiện Kế hoạch kèm theo)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Về kinh phí
Kinh phí phục vụ cho công tác tuyên truyền được cân đối từ nguồn kinh 

phí CCHC trong dự toán ngân sách hàng năm.
2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
2.1. Văn phòng UBND
- Tham mưu cho UBND phường  xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC 

của phường năm 2022.



- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quá trình tổ chức thực hiện; định kỳ tổng hợp 
báo cáo UBND phường tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch này.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đặc biệt là việc công khai, minh bạch các 
TTHC, quy trình giải quyết TTHC tại UBND phường.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cập nhật, công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng 
quy định các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc, nơi giải quyết thủ tục hành 
chính và trên trang thông tin điển tử phường.

Thực hiện tốt công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành 
chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 
trên địa bàn phường năm 2022.

2.3. Công chức Văn hóa- Thông tin
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tuyên 

truyền về CCHC.
Kịp thời đăng tải các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của thành phố về công tác 

CCHC, thường xuyên cập nhật, đăng tải các TTHC mới phát sinh, TTHC sửa đổi, 
bổ sung hoặc bãi bỏ của UBND cấp xã trên Trang thông tin điện tử phường.

Phối hợp với Đài truyền thanh phường trong việc xây dựng các chuyên 
mục về CCHC và đăng tải các tin bài về CCHC trên Trang thông tin điện tử của 
phường.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền các nội 
dung về áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn 
phường.

2.4. Công chức Tư pháp- Hộ tịch
Lồng ghép tuyên truyền công tác CCHC với công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn phường.
2.5. Công chức Kế toán ngân sách
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định kinh phí thực 

hiện công tác thông tin, tuyên truyền trong kế hoạch CCHC hàng năm của cơ 
quan, đơn vị.

2.7. Đài truyền thanh phường
- Chuẩn bị nội dung tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trên địa 

bàn phường;



- Định kỳ phát sóng (mỗi tháng): Xây dựng và duy trì chuyên mục phát 
sóng định kỳ về công tác cải cách hành chính của phường. Phối hợp với các ban 
ngành UBND phường viết bài về các mô hình, tập thể, cá nhân làm tốt công tác 
cải cách hành chính cơ quan.

- Kịp thời đưa tin, biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt; đồng thời phê 
phán những biểu hiện tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi về văn phòng UBND phường.

2.8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường
Chỉ đạo các đơn vị, tổ chức trực thuộc phối hợp với các cơ quan, tổ chức 

liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về cải cách hành 
chính cho cán bộ, hội viên, đoàn viên tổ chức mình.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của 
UBND phường Phả Lại; yêu cầu các ban ngành nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Phòng NV;
- TT Đảng ủy, TT HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND;
- MTTQ và các đoàn thể;
- Các phòng chuyên môn thuộc UBND phường;
- Lưu: VT,NV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

    Nguyễn Văn Nhàn



PHỤ LỤC
CÁC NHIỆM VỤ TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-UBND ngày  10 /02/2022 của Ủy ban nhân dân phường Phả Lại)

Cơ quan Thời gian
STT Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm/Kết quả Cơ quan phối hợpchủ trì thực hiện

CC văn hóa 
thông tinTăng cường tuyên truyền cải cách hành

Thường xuyên1 chính trong nội bộ  cơ quan. Các hình thức phù hợp Đài truyền thanh trong năm

CC văn hóa Đài truyền thanh, các Quý
2 Tổ chức Hội nghị về cải cách hành chính Hội nghị Thông tin Ban ngành liên quan III,IV/2022

Duy trì và nâng cao chất lượng chuyên
Đài truyền Mỗi tháng 013 mục CCHC trên sóng truyền thanh Các chuyên mục CC văn hóa thông tin

thanh kỳ

Văn phòng 
UBND

Văn hóa- 
thông tin

Đăngcác bài viết, thông tin hoạt động
Các ban ngành 

liên quan Mỗi tháng 01
4 Bài viết, thông tin

Đài truyền 
thanh

CCHC trên Trang thông tin điện tử kỳ

CC văn hóaHội nghị; Bài viết; Trong năm5 Tuyên truyền về chuyển đổi số  Thông tin Đài truyền thanh
thông tin 2022
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