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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền về  

cải cách hành chính huyện Vĩnh Thạnh năm 2020 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND huyện 

ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Vĩnh Thạnh giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2733/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND 

huyện ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Vĩnh Thạnh năm 2020; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện tại Tờ trình 

số 22/TTr-VHTT ngày 05/02/2020,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thông tin, tuyên 

truyền về cải cách hành chính huyện Vĩnh Thạnh năm 2020. 

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: 

Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ huyện; Thủ trưởng các cơ 

quan có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này kể từ ngày ký./.     

 

Nơi nhận:    
- Như Điều 2; 

- Sở Nội vụ; 

- CT, các PCT UBND huyện;                                                                                                                               

- Các cơ quan liên quan;                                                                
- UBND các xã, thị trấn;                                                                        
- Lưu: VT, K6, K7, VHTT.                                                                                                                                                             

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Huỳnh Đức Bảo 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN VĨNH THẠNH 

 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

KẾ HOẠCH 

Thông tin, tuyên truyền về cải cách  hành chính huyện Vĩnh Thạnh năm 2020 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND  

ngày     /02/2020 của Chủ tịch UBND huyện) 
 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Mục đích 

- Tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm trong 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và tuyên truyền sâu rộng trong nhân 

dân về sự cần thiết, ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách 

hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện; nhiệm vụ của các 

cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện cải cách hành chính; tăng cường sự tham 

gia của người dân, doanh nghiệp và tổ chức xã hội để huy động và phát huy 

tối đa mọi nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành 

chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay. 

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về cải cách hành chính, cải 

cách chế độ công vụ, công chức gắn với việc thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ 

cương trong bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn huyện. 

- Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông trong việc phát hiện, 

phản ánh chính xác những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá 

nhân trong việc thực thi công vụ. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền phải kịp thời, đúng đối tượng, liên tục đổi mới, 

đa dạng và thiết thực; kết hợp hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính với 

cung cấp thông tin về đánh giá kết quả thi đua trong công tác cải cách hành 

chính của các cơ quan, đơn vị. 

- Tuyên truyền cải cách hành chính gắn với việc thực hiện các nhiệm 

vụ, giải pháp tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020; lồng ghép phổ biến 

tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước. 

- Đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về cải cách hành 

chính của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong huyện , 

nhất là việc cải cách thủ tục hành chính. 
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3. Đối tượng tuyên truyền 

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 huyện. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC 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 cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tuyên 

truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về cải cách hành chính. 

- Tuyên truyền, phổ biến 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; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 

2020; Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND huyện ban 

hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Vĩnh Thạnh giai đoạn 2016 - 2020; 

Quyết định số 2733/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện ban hành 

Kế hoạch cải cách hành chính huyện Vĩnh Thạnh năm 2020. 

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn huyện, các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm 

của UBND huyện và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; việc triển khai thực 

hiện cơ chế “một cửa”, hệ thống một cửa điện tử của các ban ngành, UBND các 

xã, thị trấn. 

- Tuyên truyền về những đơn vị, cá nhân có sáng kiến trong cải cách hành 

chính. Nêu gương những cá nhân, đơn vị, tổ chức điển hình tiên tiến, các sáng 

kiến, mô hình thực hiện tốt công tác cải cách hành chính đang thực hiện thí 

điểm; kết quả khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với một số 

dịch vụ hành chính công. 

-  Các quy định của pháp luật về trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo 

đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. 

- 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. 

- Giới thiệu về cơ chế giải quyết thủ tục hành chính một cửa, việc tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 

công ích; hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến 

ở mức độ 3, mức độ 4 (đối với đơn vị có cung cấp dịch vụ công trực tuyến). 
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2. Hình thức tuyên truyền 

- Thông tin, tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh từ huyện đến 

cơ sở; Trang thông tin điện tử huyện. 

- Tuyên truyền thông qua các hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng hoặc lồng 

ghép nội dung tuyên tuyền cải cách hành chính vào hoạt động của cơ quan, đơn 

vị trong các cuộc họp định kỳ. 

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền trực quan thông qua hệ thống băng rôn, 

khẩu hiệu trên trục đường chính, trụ sở cơ quan, trường học, các khu vực tập 

trung đông dân cư và trung tâm huyện. 

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về nội dung, chương trình cải cách hành 

chính, những ý tưởng cải cách hành chính. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực 

hiện Kế hoạch của UBND huyện về công tác tuyên truyền cải cách hành chính. 

- Đăng tải kịp thời các tin, bài trên Chuyên mục “Cải cách hành chính” 

trên Trang thông tin điện tử huyện; cập nhật thông tin về các hoạt động cải cách 

hành chính và thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị. 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Đài Truyền thanh cơ sở đẩy 

mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung, nhiệm vụ cải cách 

hành chính năm 2020.  

2. Phòng Nội vụ huyện 

 - Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện triển khai các 

hoạt động liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; 

phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện chuẩn bị nội dung 

chuyên mục “Cải cách hành chính” phát trên hệ thống đài truyền thanh huyện. 

- Theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, 

báo cáo kết quả thực hiện theo quý, năm cho UBND huyện. Kịp thời cung cấp 

thông tin cho các cơ quan báo chí về kết quả thực hiện công tác cải cách hành 

chính trên địa bàn huyện. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện bố trí 

kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch theo phân cấp quản lý ngân sách hiện 

hành; thực hiện kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí đúng theo quy định. 

4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện xây dựng, duy trì 

Chuyên mục “Cải cách hành chính”, đẩy mạnh việc tuyên truyền về công tác cải 

cách hành chính, những kết quả đạt được trong việc thực hiện cơ chế “một cửa 
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liên thông”, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; xây 

dựng kế hoạch bố trí việc phát sóng chuyên mục cải cách hành chính vào thời 

điểm thuận lợi để đưa thông tin đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và 

người dân. 

5. Các phòng, ban ngành huyện 

- Căn cứ vào Kế hoạch, bám sát tình hình và nhiệm vụ cải cách hành 

chính của cơ quan, đơn vị mình để chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực 

hiện việc tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính.  

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin - Thể thao huyện triển khai thực hiện công tác tuyên truyền cải cách 

hành chính.  

6. UBND các xã, thị trấn 

- Phối hợp với các phòng, ban ngành huyện chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, 

kiểm tra công tác tuyên truyền cải cách hành chính tại địa phương đạt hiệu quả, 

chất lượng. 

- Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, 

điều hành, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân. 

- Lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các chương trình thông 

tin cổ động, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về cải cách hành chính. 

- Bố trí kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính trong 

ngân sách địa phương theo phân cấp; đồng thời có biện pháp huy động các nguồn 

kinh phí khác theo quy định pháp luật để hỗ trợ công tác tuyên truyền. 

Trên đây là kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính huyện 

Vĩnh Thạnh năm 2020; đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ 

chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có phát 

sinh, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về UBND 

huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện) để được xem xét, điều chỉnh, bổ 

sung cho phù hợp./. 
 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Huỳnh Đức Bảo 
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