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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022  

 

Căn cứ Kế hoạch số 4289/KH-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh 

cải cách hành chính Nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch 

số 42/KH-STTTT ngày 10/01/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tuyên 

truyền cải cách hành chính Nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 

(CCHC) năm 2022 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC đến tập thể lãnh đạo, 

người đứng đầu cơ quan đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

trong Văn phòng UBND tỉnh; 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động trong cơ quan về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung và mục tiêu, nhiệm 

vụ công tác CCHC giai đoạn hiện nay, đồng thời thúc đẩy tổ chức, cá nhân tích 

cực góp ý tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính, giám sát cơ quan trong quá 

trình thực hiện;  

- Nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin 

đại chúng kết hợp với việc đưa việc tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường 

xuyên trên trang thông tin điện tử của tỉnh, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; 

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các phòng, ban, trung tâm 

nắm vững mục tiêu, nội dung và các nhiệm vụ về CCHC; nêu cao tinh thần, 

trách nhiệm, có các giải pháp thiết thực để thực hiện tốt công tác CCHC trên các 

lĩnh vực. 

2. Yêu cầu 

- Nội dung tuyên truyền phải bám sát 06 nội dung cải cách cụ thể tại Kế 

hoạch số 4289/KH-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành 

chính Nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

- Công tác tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, liên tục; đặc 

biệt chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm của CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030. 

- Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; 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.  
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- Khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tích cực 

tham gia công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; kết hợp các phương tiện 

truyền thông với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền 

nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.  

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung 

- Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật Nhà nước và của tỉnh về CCHC; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu 

trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC. 

- Tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh; truyên truyền các nội dung, nhiệm vụ cụ thể trong Kế 

hoạch 4289/KH-UBND tỉnh ngày 21/12/2021 về CCHC năm 2022 trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên. 

- Tuyên truyền các mô hình, điển hình thực hiện tốt công tác CCHC; phê 

bình cán bộ, công chức phòng ban chuyên môn thực hiện chưa tốt công tác 

CCHC. 

- Tuyên truyền sâu rộng đến người dân và doanh nghiệp các cách thức 

thực hiện TTHC, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh 

nghiệp về quy định hành chính và hành vi hành chính trong giải quyết thủ tục 

hành chính trên địa bàn tỉnh.  

- Kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thay thế 

trên Cơ sở dữ liệu TTHC quốc gia và trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

- Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 

06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP. 

2. Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền thông qua các buổi họp sơ kết, tổng kết, các cuộc giao ban 

thường kỳ, đột xuất, lồng ghép trong các buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật của cơ quan; 

- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử 

Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đa dạng hóa công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tổ chức các 

buổi tọa đàm nhân ngày kỷ niệm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí 

Minh 26/3, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; ngày thành 

lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12...; 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh đăng tin, bài về CCHC; 

nêu gương các mô hình, điển hình tiên tiến thực hiện tốt công tác CCHC thuộc 



3 
 

 

Văn phòng UBND tỉnh. 

3. Thời gian tuyên truyền 

Thường xuyên trong năm 2022. 

4. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền CCHC được trích từ nguồn 

kinh phí thường xuyên được giao cho đơn vị năm 2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các phòng, ban, trung tâm  

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động triển khai thực hiện công tác 

tuyên truyền CCHC đạt hiệu quả;  

- Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản 

ánh về phòng Kiểm soát TTHC để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Văn phòng, đảm 

bảo thực hiện đúng Kế hoạch đề ra. 

2. Trung tâm Tin học - Công báo 

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, trung tâm thuộc Văn phòng UBND 

tỉnh đăng tin, bài về thực hiện công tác cải cách hành chính trên Cổng Thông tin 

điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh. 

3. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính  

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, trung tâm thuộc Văn phòng UBND 

tỉnh thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện việc 

tuyên truyền công tác CCHC của Văn phòng báo cáo UBND tỉnh (qua sở Thông 

tin và Truyền thông) theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022 của 

Văn phòng UBND tỉnh, yêu cầu các phòng, ban, trung tâm nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận:                          
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội Vụ; Sở Thông tin & Truyền thông; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;                                                                 

- Các phòng, ban, trung tâm (HSCV); 

- Lưu: VT, KSTT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Ngọc Thể 
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