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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẠ LANG 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /KH-UBND                          Hạ Lang, ngày       tháng 3 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Thông tin tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính huyện Hạ Lang giai đoạn 2016 – 

2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2028/QĐ-UBND, ngày 28/12/2015 của 

UBND huyện; Kế hoạch số 166/KH-UBND, ngày 31/12/2019 của UBND huyện 

về Cải cách hành chính nhà nước huyện Hạ lang năm 2020. 

Để tiếp tục thực hiện, đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về 

cải cách hành chính, góp phần phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch cải 

cách hành chính và mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Ủy 

ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành 

chính năm 2020 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân về ý 

nghĩa, mục tiêu nội dung giải pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính; nhiệm 

vụ của các cấp, các ngành trong việc thực hiện cải cách hành chính Nhà nước nói 

chung và kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2020 của UBND huyện. 

- Nâng cao nhận thức và tăng cường sự tham gia của người dân, các tổ 

chức, doanh nghiệp trong triển khai thực hiện cải cách hành chính và giám sát quá 

trình thực hiện cải cách hành chính của các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn. 

- Phát huy vai trò tích cực của Trung tâm Văn hóa Truyền thông; nâng cao 

tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, phóng viên phụ trách đưa tin, bài về cải 

cách hành chính, đảm bảo thông tin được phản ánh đầy đủ, chính xác. 

2. Yêu cầu 

- Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính phải được thực hiện thường 

xuyên, liên tục; đa dạng, phong phú về nội dung và hình thức, theo hướng thiết 

thực, hiệu quả, đúng đối tượng. 

- Tuyên truyền cải cách hành chính phải gắn với lộ trình thực hiện các mục 

tiêu nhiệm vụ của chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 

2011 – 2020 của Chính phủ, kế hoạch cải cách hành chỉnh của tỉnh Cao Bằng năm 

2020 và cải cách hành chính huyện Hạ Lang năm 2020. 

- Tuyên truyền cải cách hành chính gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp 

phần nâng cao dân trí; phòng, chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 
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- Đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về cải cách hành 

chính của cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức chính trị xã hội và mọi tầng 

lớp nhân dân trên địa bàn huyện. 

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động 

cải cách hình chính đối với sự phát triển kinh tế -  xã hội; các quan điểm, chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính. 

- Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. 

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Kế hoạch cải cách hành chính 

huyện Hạ Lang năm 2020 và Kế hoạch cải cách hành chính huyện Hạ Lang giai 

đoạn 2016 – 2020. 

- Tuyên truyền các Đề án cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Nội vụ và 

Bộ, ngành Trung ương như: Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công 

chức”; Đề án “Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ 

chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước”; Đề án “Xác định chỉ 

số Cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương”. 

- Những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình 

triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính ở các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn. 

Biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong cải cách hành 

chính; phê phán những hiện tượng tiêu cực, trì trệ, có hành vi không đúng, gây 

khó khăn, phiền hà cho công dân, tổ chức đến làm việc. 

- Những 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 trong việc tham gia và 

giám sát tiến trình cải cách hành chính. 

- Tuyên truyền về Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

2. Hình thức tuyên truyền 

- Huy động và sử dụng phương tiện thông tin đại chúng. 

- Sử dụng các phương tiện tuyên truyền trực quan như treo băng rôn, khẩu 

hiệu …ở những nơi tập trung đông người hoặc tại các trụ sở, trục đường chính, 

khu dân cư. 

- Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện 

nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

trực tiếp làm công tác cải cách hành chính của các phòng, ban và UBND các xã, 

thị trấn. 

- Đưa nội dung cải cách hành chính vào các phiên họp thường kỳ của 

UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
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1. Giao trách nhiệm cho người đứng đầu phòng Văn hóa – thông tin, Trung 

tâm Văn hóa Truyền thông huyện chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công 

tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính. 

- Chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 

hàng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiêm túc, hiệu quả. 

- Tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đi bồi dưỡng, 

nâng cao kiến thức, kỹ năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

2. Cải thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền 

về cải cách hành chính trên các công cụ truyền thông cuả huyện, các xã, thị trấn. 

3. Gắn công tác tuyên truyền cải cách hành chính với công tác thi đua khen 

thưởng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  Phòng Văn hóa – Thông tin: Là cơ quan thường trực, có nhiệm vụ 

tham mưu giúp UBND huyện theo dõi, chỉ đạo thực hiện kế hoạch này; đôn đốc, 

kiểm tra các Phòng, ban, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

đã giao. 

2. Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện 

- Tổ chức tuyên truyền về cải cách hành chính thường xuyên tại địa phương. 

- Xây dựng chuyên mục phát thanh về cải cách hành chính trong chương 

trình phát thanh. Tham gia viết các tin, bài về tình hình cải cách hành chính của 

địa phương gửi cơ quan truyền thông của tỉnh. 

- Tổ chức thực hiện tuyên truyền lưu động và trực quan như reo băng rôn, 

khẩu hiệu tuyên truyền ở các trục đường chính, khu dân cư. 

3. UBND các xã, thị trấn: Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch đã nêu tổ 

chức thực hiện thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính tại địa 

phương, bám sát vào điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương để có phương 

pháp tổ chức thông tin, tuyên truyền đạt hiệu quả. 

Ủy ban nhân dân huyện giao Trưởng phòng Văn hóa – thông tin huyện chủ 

trì phối hợp Giám đốc Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác 

thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện về UBND huyện 

(qua Phòng Nội Vụ) để tổng hợp, báo cáo Sở Nội Vụ theo quy định.  

- Thời hạn báo cáo Quý I, Quý II, Quý III trước các ngày 25/02/2020, 

25/5/2020, 25/8/2020 và báo cáo năm trước ngày 10/11/2020). 

Nơi nhận:                                                                          
- Sở Nội Vụ; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện;  

- CT, PCT UBND huyện;                                                                          

- Các phòng, ban, đơn vị huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin ĐT huyện; 

- Lưu: VT, VHTT.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Quốc Chính 
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