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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.  Mục đích 
- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của của cán bộ, công chức về 

công tác cải cách hành chính (CCHC), coi đây là nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi 

mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy 
dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tạo thuận lợi cho Nhân dân, doanh nghiệp 

và nhà đầu tư trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào tiến trình phát 
triển và hội nhập.  

- Hỗ trợ cán bộ, công chức nắm vững mục tiêu, nội dung, các nhiệm vụ 

CCHC, nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời 
nâng cao nhận thức trong xây dựng nền hành chính minh bạch, công khai, hiện 

đại.  
2.  Yêu cầu  
- Tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình, mục tiêu nhiệm vụ CCHC của 

năm 2019; đồng thời phải thực hiện kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với 

tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của cơ quan.  
- Lồng ghép các thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính với quán triệt, 

phổ biến, giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước 

về đổi mới hệ thống chính trị ở địa phương, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy 
phát triển kinh tế xã hội, đảm báo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.  

II.  NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN: 

1.  Nội dung tuyên truyền:  
- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và 

tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.  
- Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

về CCHC.  
- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Ban Chấp hành trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 

19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng 

cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Chương 

trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011 - 2020 được ban hành tại Nghị quyết số 

30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 

4/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch CCHC Nhà nước giai 

đoạn 2016 - 2020, Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 29/7/2016 của 



UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh 

về việc quy định một số chính sách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm 

cải thiện tính mi nh bạch và tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết số 05-NQ/Th.U ngày 30/10/2017 

của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính thành phố Hà Tĩnh 

giai đoạn 2017 - 2021; Quyết định số 3290/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của 

UBND thành phố về Ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai 

đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND 

thành phố về ban hành Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính thành phố Hà Tĩnh 

giai đoạn 2017 - 2021”; Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của 

UBND tỉnh về việc ban hành quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương 

hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ lực 

lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 

26/9/2016 về quy chế trách nhiệm, cách thức xin lỗi của cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn 

thành phố Hà Tĩnh khi xẩy ra trường hợp gây khó khăn, phiền hà hoặc chậm trễ 

trong giải quyết thủ tục hành chính; Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 27/12/2017 

của UBND thành phố về việc ban hành Cải cách hành chính (CCHC) thành phố 

năm 2019 gắn với việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính thành phố 

Hà Tĩnh giai đoạn 2017 - 2021”; 
 

- Tuyên truyền những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 
cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC của UBND xã.  

- Tuyên truyền các mô hình, cơ chế đang triển khai thí điểm, các điển hình 
tiên tiến trong CCHC Thành phố và xã.  

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa nhà nước và 
Nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức tham gia và giám 

sát tiến trình CCHC  
2.  Hình thức tuyên truyên: 

2.1. Công khai các thủ tục hành chính:  
Cập nhật kịp thời, đầy đủ và niêm yết công khai bộ TTHC tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả một cửa UBND xã. Niêm yết phải đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, 
đúng quy định; kịp thời cập nhật khi có sự thay đổi; không niêm yết theo tính hình 

thức.  
2.2. Tuyên truyền trực quan các nội dung về công tác CCHC:  
Tuyên truyền trực quan trên hệ thống pano, áp phích, băng cờ, bảng điện 

tử…với các khẩu hiệu, thông điệp hình ảnh trực quan dể đọc, dễ nắm bắt, đễ thực 
hiện.  

Tổ chức phát tờ rơi về một số TTHC thường xuyên giao dịch với tổ chức, cá 

nhân về các nội dung như: Tên TTHC, thành phần hồ sơ, phí, lệ phí, thời gian giải 
quyết…đặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức có thể tìm 

hiểu, nắm bắt quy trình thực hiện các TTHC khi có nhu cầu.  
2.3. Tăng cường các tin bài về CCHC trên hệ thống phát thanh xã:  
Biên tập các tin, bài về công tác cải cách hành chính, nhất là việc cải cách các 

thủ tục hành chính tuyên truyền trên hệ thống Truyền thanh xã. 



2.4. Tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử.  

Đăng tải những bài viết tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, 
Nhà nước và việc tổ chức thực hiện công tác CCHC trên địa bàn xã.  

Kịp thời thay thế, bổ sung các TTHC của các ngành, lĩnh vực theo quy định 
của UBND tỉnh trên cổng thông tin điện tử.  

2.5. Tuyên truyền thông qua việc tổ chức các hoạt động:  

Thông qua các cuộc họp giao ban, hội nghị của các tổ chức tuyên truyền công 
tác cải cách hành chính.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:  

Ban Tài chính - ngân sách cân đối kinh phí thực hiện CCHC để thực hiện 
công tác tuyên truyền.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban văn hóa:  

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan biên soạn các nội dung, tài 
liệu tuyên truyền cải cách hành chính.  

- Phối hợp với Văn phòng HĐND -UBND nâng cao chất lượng việc thực 
hiện cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, lao động hợp đồng và cán bộ 
bán chuyên trách của UBND xã.  

- Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch này và tổng 
hợp báo cáo với thủ trưởng cơ quan theo định kỳ. 

2. Văn phòng HĐND – UBND:  
Phối hợp với Ban văn hóa để xây dựng và thực hiện các nội dung tuyên 

truyền cải cách hành chính. 
 

Trên đây là Kế hoạch tuyên tuyền cải cách hành chính năm 2019 của UBND 
xã Thạch Hưng, đề nghị các ban ngành, đoàn thể, cán bộ công chức chuyên môn, 

cán bộ không chuyên trách và cán bộ hợp đồng thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 
Kế hoạch này./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 
- Phòng VH-TT thành phố; 

- T
2
 Đảng ủy; HĐND, UBMTTQ xã; 

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã; 
- Trưởng, phó các đoàn thể; 

- Các ngành, công chức chuyên môn; 

- Lưu: VT,UBND. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
 
 

 

 

 

Nguyễn Chính Đàn 
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