
ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN TAM BÌNH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                      

 Số: 12913 /QĐ-UBND                           Tam Bình, ngày 16 tháng 12 năm 2016 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền  

Cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện Tam Bình 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

 

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

 Căn cứ Quyết định số 2940/QĐ-UBND, ngày 06/12/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh Vĩnh 

Long; 

Căn cứ Kế hoạch thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2017 trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Long; 

Thực hiện Quyết định số 848/QĐ-UBND, ngày 13/4/2016 của Ủy ban nhân dân 

huyện Tam Bình về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
[ 

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

Cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện Tam Bình. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND- UBND huyện; Trưởng phòng Nội vụ; Thủ 

trưởng các ban ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                                    
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ; 

- TT.HU, TT.HĐND huyện; 

- CT, PCT. UBND huyện; 

- UB.MTTQVN huyện; 

- NC Khối Nội chính; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Văn Dũng 
 
  
 
 



 2 

ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN TAM BÌNH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                      
 

KẾ HOẠCH 

Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 

trên địa bàn huyện Tam Bình 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:12913 /QĐ-UBND,ngày 16/12/2016   

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Bình) 

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG 

1. Mục đích 

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành 

chính năm 2017 của huyện đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực 

thi công vụ. 

Đáp ứng kịp thời việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin của cán bộ, công chức, viên 

chức, nhân dân và tổ chức về công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ 

tục hành chính nói riêng. 

2. Yêu cầu 

- Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa chiều, phù 

hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng; 

- Thực hiện công tác tuyên truyền phải gắn với Kế hoạch cải cách hành chính 

hàng năm của huyện đã được phê duyệt; 

- Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên 

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

nhà nước về đổi mới hệ thống chính trị, cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, xây dựng 

nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. 

3. Đối tượng 

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống cơ quan hành 

chính nhà nước các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập và 

mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về 

cải cách hành chính. 

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

2017 của huyện, gồm có 6 nội dung: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải 

cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ 
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cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính nhà 

nước.  

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

hình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị hành chính các 

cấp. Qua đó biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong công 

tác cải cách hành chính; phê phán những hiện tượng tiêu cực, trì trệ, có hành vi không 

đúng đắn gây khó khăn, phiền hà cho công dân, tổ chức. 

- Giới thiệu mô hình, cơ chế đang được triển khai, các điển hình tốt về cải cách 

hành chính ở trong huyện hoặc ngoài huyện. 

- 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. 

- Tuyên truyền về Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Quy 

chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan. 

2. Hình thức tuyên truyền 

- Huy động và sử dụng phương tiện thông tin đại chúng (báo, tạp chí, đài phát 

thanh; trang thông tin điện tử của huyện và trang Web của huyện). 

- Phát hành rộng rãi tờ gấp, pano, áp phích liên quan đến cải cách hành chính 

phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng loại đối 

tượng. 

- Tổ chức các 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; 

lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật. 

- Tham dự các cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính của cấp trên tổ chức. 

- Các ban ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã-thị trấn đưa nội dung cải cách 

hành chính vào các phiên họp thường kỳ của địa phương, đơn vị. 

 III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, 

điều hành và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính. 

2. Tăng cường phối hợp giữa Phòng Nội vụ với Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND- UBND huyện với các cơ quan báo, đài, các tổ 

chức Đoàn thể để phát động, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi viết về cải cách hành 

chính. 

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

cách hành chính trên các công cụ truyền thông của các ban, ngành huyện và các  xã - 

thị trấn (trên các Website, báo, tạp chí, bản tin,…). 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn 

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính 

của cơ quan, đơn vị mình gửi về Phòng Nội vụ và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm cá nhân 

về tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trong phạm vi, nhiệm 

vụ được giao phụ trách; 

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm (ngày 02 của tháng cuối quý) báo cáo tình 

hình, kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của cơ 

quan, đơn vị (lồng ghép vào báo cáo cải cách hành chính), gửi về Phòng Nội vụ để 

tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện gửi Sở Nội vụ theo quy định; 

- Chỉ đạo thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả thực 

hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng 

thường xuyên, liên tục, đảm bảo tính chính xác; 

- Bố trí và sử dụng cán bộ, công chức có đủ năng lực và trình độ hiểu biết về 

cải cách hành chính để theo dõi, hướng dẫn và báo cáo tình hình thực hiện công tác 

thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị. 

2. Phòng Nội vụ 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã- 

thị trấn xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành 

chính hàng năm của các cơ quan, đơn vị; 

- Liên hệ tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính có lồng ghép 

nội dung về công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác thông 

tin, tuyên truyền cải cách hành chính;   

- Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo định kỳ quý, 6 

tháng, năm (ngày 05 của tháng cuối quý) về tình hình, kết quả thực hiện công tác 

thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện để gửi sở Nội vụ theo 

quy định. 

3. Phòng Tư pháp: Tham mưu Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật của huyện có Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính trong chương 

trình tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin: Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ, các cơ 

quan báo chí, Đài phát thanh huyện Tam Bình lập các chuyên trang, chuyên mục cải 

cách hành chính để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành 

chính. 

5. Đài truyền thanh huyện: Xây dựng chuyên mục tuyên truyền cải cách hành 

chính; hoàn thiện và nâng cao chất lượng phát sóng chương trình cải cách hành chính. 

6. Tờ tin huyện Tam Bình: Mở chuyên trang về cải cách hành chính; tăng 

cường các tin, bài nghiên cứu, trao đổi về cải cách hành chính. 
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7. Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện: Tăng cường công tác nghiên cứu, 

giảng dạy về cải cách hành chính nhà nước. Đưa nội dung chương trình tổng thể cải 

cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính hàng 

năm trên địa bàn huyện vào chương trình giảng dạy phù hợp với từng đối tượng. 

8. Phòng Tài chính và Kế hoạch: Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa 

và Thông tin thẩm định, bố trí kinh phí thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải 

cách hành chính trên địa bàn huyện. 

Các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác thông tin, tuyên truyền cải cách 

hành chính có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Trần Văn Dũng 
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