
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HÒA CHÂU 

            /KH-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Hòa Châu, ngày       tháng      năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn  

xã Hòa Châu năm 2020 
 

Căn cứ Quyết định s  7781/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của 

UBND huyện về việc Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020 

của huyện Hòa Vang; 

Căn cứ Quyết định s  308/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

UBND xã về việc Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020. Ủy 

ban nhân dân xã Hòa Châu xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 

(sau đấy viết tắt là CCHC) năm 2020, với những nội dung sau  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

a) Tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch 

CCHC hàng năm của xã đ i với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực 

thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao tính kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa giao 

tiếp, ứng xử của công chức, viên chức đ i với tổ chức, cá nhân. 

b) Tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về cải cách hành chính, 

trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là TTHC); lợi ích của việc 

sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3,4 do thành ph , huyện và xã cung cấp. 

c) Nâng cao hiệu quả, chất lượng của nội dung tuyên truyền CCHC trên các 

phương tiện thông tin chủ yếu là trên sóng phát thanh của Đài truyền thanh xã; 

Trang thông tin điện tử xã. 

c) Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát 

hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ 

chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC. 

2. Yêu cầu 

a) Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung CCHC kịp thời, đầy 

đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả 

năng của từng đ i tượng. 

b) 100% Trang thông tin điện tử của xã đăng tải bộ thủ tục hành chính được 

áp dụng hàng năm; 100% Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã niêm yết, cập 

nhật đầy đủ bộ thủ tục hành chính được áp dụng hàng năm và các nội dung về văn 

hóa giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp, với cơ quan, tổ chức và công dân đến liên 

hệ công tác. 100% Đài Truyền thanh xã có mở chuyên mục phát thanh về công tác 
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cách hành chính, thực hiện nội dung phản ánh về công tác cải cách hành chính tại 

địa phương. 

c) Huy động sự tham gia của các ngành, hội đoàn thể thuộc xã và toàn bộ 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan xã trong công tác tuyên 

truyền về CCHC; kết hợp công tác tuyên truyền về CCHC lồng ghép với việc phổ 

biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật 

của Nhà nước. 

II. ĐỐI TƯỢNG 

Toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ 

quan xã, các hội, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã. 

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Tăng cường truyền thông cải cách hành chính tại UBND  xã 

a) Thời gian thực hiện  Thường xuyên trong năm. 

b) Chủ trì thực hiện  Văn phòng UBND xã 

c) Hình thức thực hiện 

- Hình thức bắt buộc 

+ Niêm yết công khai thủ tục hành chính; các thông tin liên lạc (email, s  

điện thoại); những dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3,4 do đơn vị cung 

cấp và các nội dung về văn hóa giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp, với cơ quan, tổ 

chức và công dân đến liên hệ công tác tại trụ sở của cơ quan, đơn vị. 

 + Tuyên truyền qua website của xã  Công khai các thông tin về thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị; những dịch vụ hành chính công trực 

tuyến mức độ 3,4 do đơn vị cung cấp; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chuyên 

mục Hỏi – Đáp để trao đổi, trả lời những vướng mắc của công dân, tổ chức; tổ 

chức trưng cầu ý kiến và khảo sát mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đ i với 

dịch vụ công do xã cung ứng; đưa tin, bài tuyên truyền về cải cách hành chính… 

 + Thực hiện lồng ghép tuyên truyền cải cách hành chính trong các cuộc 

tuyên truyền, giáo dục pháp luật, cải cách hành chính tại các cuộc họp thôn, tổ dân 

cư. 

 + Tổ chức hội nghị, sinh hoạt chuyên đề về cải cách hành chính. 

- Hình thức khuyến khích thực hiện  

 + Thường xuyên đưa tin, bài phản ánh về cải cách hành chính gửi các cơ 

quan báo, đài cấp trên. 

2. Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo với tổ chức, công dân 

-  Thời gian thực hiện   Tùy vào nhu cầu thực tế nhưng t i thiểu phải đạt 01 

lần/1 năm. 

-  Chủ trì thực hiện  Lãnh đạo UBND xã. 
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-  Hình thức thực hiện  Thực hiện đ i thoại trực tiếp hoặc thông qua cổng 

thông tin điện tử hoặc lồng ghép thực hiện tại các cuộc gặp một nhóm các đ i 

tượng. Tiếp tục duy trì mô hình đ i thoại giữa lãnh đạo UBND xã với tổ chức, 

công dân vào ngày thứ 5 hàng tuần.   

-  Nội dung  Thông tin về cải cách hành chính, các chủ trương, chính sách 

lớn; trao đổi, hướng dẫn, góp ý các thủ tục hành chính, kết hợp xử lý các vướng 

mắc của nhân dân theo từng chủ đề…. 

3. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục cải cách hành 

chính trên Đài Truyền thanh xã 

-  Thời gian thực hiện  Thường xuyên  viết tin, bài phản ánh về các nội dung 

cải cách hành chính 

-  Cơ quan chủ trì  Đài Truyền thanh xã. 

-  Cơ quan ph i hợp  Văn phòng UBND xã, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết 

quả của xã, các ban, ngành có liên quan. 

-  Nội dung  Phản ánh tình hình, kết quả thực hiện trên tất cả các nội dung, 

nhiệm vụ về cải cách hành chính; công tác chỉ đạo, điều hành và những mô hình, 

giải pháp mới trong hoạt động cải cách hành chính trong và ngoài địa phương; Kế 

hoạch cải cách hành chính; Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; 

khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đ i với dịch vụ hành chính công... 

4. Duy trỳ và nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục cải cách 

hành chính trên cổng thông tin điện tử UBND xã 

-  Thời gian thực hiện  Thường xuyên 

-  Cơ quan chủ trì  Văn phòng UBND xã, Ban biên tập trang thông tin điện 

tử xã. 

-  Cơ quan ph i hợp  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của xã, các ban, 

ngành có liên quan. 

-  Nội dung  Đăng tin, bài về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã về 

cải cách hành chính; tình hình và kết quả thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị; 

ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân và phản hồi của các cơ quan; những nội dung 

liên quan về cải cách hành chính của cấp trên, trong, ngoài đơn vị… 

5. Khai thác hiệu quả hệ thống thư điện tử công vụ, màn hình máy tính, 

màn hình điện tử 

-  Thời gian thực hiện  Thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu 

-  Cơ quan chủ trì  Văn phòng UBND xã, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 

xã. 

-  Cơ quan ph i hợp  Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan 

UBND xã, các ban, ngành, Hội, đoàn thể xã. 
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- Nội dung  Thường xuyên hướng dẫn công dân, tổ chức tra cứu thủ tục hành 

chính, những dịch vụ được cung cấp thông qua Tổng đài Thông tin dịch vụ công. 

Thực hiện việc tuyên truyền qua hệ th ng thư điện tử công vụ, màn hình máy tính 

khi có vấn đề phát sinh cần thực hiện; ph i hợp tuyên truyền các clip truyền thông 

cải cách hành chính do cấp trên cung cấp. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về 

CCHC, dịch vụ công trực truyến mức độ 3, 4 tại thôn Cẩm Nam. Duy trì điểm ứng 

dụng công nghệ thôn tin tại thôn Bàu Cầu và nhân rộng mô hình tại thôn Cẩm 

Nam. 

6. In ấn, phát hành tờ rơi, tờ gấp và thiết kế các vật phẩm có nội dung 

tuyên truyền về CCHC 

- Thời gian  Thường xuyên trong năm 2019. 

- Cơ quan chủ trì  Văn phòng UBND xã. 

- Cơ quan ph i hợp  Bộ phận Tư pháp – Hộ tịch, các hội, đoàn thể xã. 

- Nội dung  Tuyên truyền các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 

3,4 được cung cấp tại đơn vị, cách thức tiếp cận, sử dụng dịch vụ hành chính công 

mức độ 3,4 do đơn vị cung cấp; các mô hình, giải pháp mới trong cải cách hành 

chính; cách thức tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính…. 

- Cách thức thực hiện  

+ Tuyên truyền, phát hành tờ rơi có nội dung tuyên truyền về cải cách hành 

chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã. 

+ Lồng ghép tuyên truyền và phát tờ rơi tại các cuộc họp thôn, tổ dân cư; các 

buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật, các buổi sinh hoạt của hội viên các hội, đoàn 

thể.... 

III. KINH PHÍ 

Căn cứ các nội dung tại Kế hoạch, giao Văn phòng UBND xã chủ trì lập dự 

toán kinh phí triển khai các hoạt động tuyên truyền cải cách hành chính 2020 gửi 

Bộ phận Tài chính – Kế toán xã thẩm định và trình lãnh đạo phê duyệt. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng UBND xã  

-  Chủ trì, ph i hợp cung cấp thông tin về kết quả thực hiện công tác CCHC, 

giới thiệu các mô hình, cơ chế đang triển khai, các điển hình t t về CCHC cho các 

cơ quan thực hiện công tác tuyên truyền CCHC được thực hiện nhanh chóng, hiệu 

quả và chính xác. 

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác tuyên truyền CCHC trong 

báo cáo CCHC 6 tháng và hằng năm theo quy định. 

- Chủ trì thực hiện các nội dung được giao tại kế hoạch; thực hiện đăng tải 

các tin, bài, hoạt động cải cách hành chính trên Trang Thông tin điện tử của xã; 

thường xuyên cập nhật, đăng tải bộ thủ tục hành chính các cấp mới ban hành hoặc 

sửa đổi, bổ sung theo Quyết định; 
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- Tổng hợp kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành định kỳ 6 

tháng và năm để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

2. Bộ phận Tư pháp – Hộ tịch xã 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lồng ghép tuyên các nội 

dung về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020; 

- Định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định. 

3. Đài Truyền thanh xã 

Tiếp tục duy trùy, nâng cao hơn nữa về chất lượng các tin, bài tại chuyên 

mục phát thanh cải cách hành chính; kịp thời đưa tin tức, tình hình cải cách hành 

chính trên địa bàn xã. 

4. Bộ phận Tài chính – Kế toán xã 

Tổng hợp, trình lãnh đạo UBND xã phê duyệt nguồn kinh phí từ ngân sách 

xã để thực hiện các hoạt động tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020. 

5. Đề nghị UBMTTQVN, các hội, đoàn thể xã 

- Lồng ghép thực hiện các hoạt động tuyên truyền về cải cách hành chính tại 

các buổi sinh hoạt của hội; 

- Khuyến khích hội viên hội đoàn thể của mình tham gia khảo sát, đánh giá 

mức độ hài lòng về dịch vụ hành chính công khi thực hiện các giao dịch về thủ tục 

hành chính tại các cơ quan, đơn vị. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên tuyền cải cách hành chính năm 2020 của xã Hòa 

Châu. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị 

phản ánh trực tiếp về UBND xã (thông qua VP. UBND xã) để tổng hợp xem xét, 

giải quyết./ 

Nơi nhận: 
- Phòng Nội vụ huyện Hòa Vang; 

- BTV. Đảng ủy xã; 

- TT. HĐND xã; 

- CT, các PCT. UBND xã; 

- MT, các hội , đoàn thể xã; 

- Các ban, ngành có liên quan; 

- Lưu  VT, VP (Liên). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Bình 
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