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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về 
công tác cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2022; Kế hoạch số 11/KH-

UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh 
Tuyên Quang năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-TTr ngày 05/01/2022 của Thanh tra tỉnh về 
công tác cải cách hành chính năm 2022; 

Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 
2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao nhận thức của công chức, người lao động, các tổ chức, cá nhân về 
công tác cải cách hành chính; tập trung đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều 
hành, đồng thời phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo 

thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia giám sát quá trình thực 
hiện cải cách hành chính của cơ quan. 

Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính tại cơ quan dưới nhiều hình 
thức, chú trọng công tác phối hợp, chia sẻ thông tin, phát huy vai trò của các cơ 

quan báo chí, thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền về Chương trình tổng thể 
công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, Đề án đẩy mạnh cải 

cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số giai 
đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Kế hoạch về chuyển đổi số năm 2022-

2025, định hướng đến năm 2030 và các Kế hoạch, kết quả thực hiện công tác cải 
cách hành chính hàng năm của tỉnh, Thanh tra tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đa dạng 
về nội dung, hình thức tuyên truyền. Kết hợp công tác tuyên truyền cải cách hành 

chính gắn với tuyên truyền pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh 
tra tỉnh. 

- Nội dung tuyên truyền phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình, Kế 
hoạch và các văn bản chỉ đạo về công tác cải cách hành chính của Trung ương, của 

tỉnh, Thanh tra tỉnh. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Đối tượng 
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Công chức, người lao động Thanh tra tỉnh, các tổ chức, doanh nghiệp và 
nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

2. Nội dung tuyên truyền 

2.1. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước về công tác cải cách hành chính; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của 
tỉnh và các văn bản cụ thể hoá, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính 

của Thanh tra tỉnh. 

2.2. Tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu công tác cải cách hành chính góp 

phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

2.3. Kết quả công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung vào công tác 
cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đổi 
mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy hoạt động của của các cơ quan hành chính nhà nước 

và của Thanh tra tỉnh; tình hình triển khai và kết quả thực hiện chuyển đổi số, phát 
triển Chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin 

mạng; kết quả tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích... 

3. Hình thức tuyên truyền 

3.1. Cập nhật, công khai đầy đủ, rõ ràng các thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền; niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên Cổng dịch vụ công 

của tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh. 

3.2. Rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, quyết định công bố 

thủ tục hành chính của Thanh tra Chính phủ để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố 
kịp thời theo quy định. 

3.3. Đưa nội dung cải cách hành chính vào công tác tuyển dụng công chức 
của Thanh tra tỉnh, công chức Ngành Thanh tra của tỉnh. 

3.4. Triển khai các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tìm hiểu về công tác cải cách 
hành chính do các cơ quan Trung ương, tỉnh phát động. 

3.5. Đăng tải các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các văn bản của Thanh 
tra tỉnh về công tác cải cách hành chính và các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước Ngành Thanh tra; kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh và 
Thanh tra tỉnh. 

3.6. Cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng về tình hình 
thực hiện và kết quả công tác cải cách hành chính tại Thanh tra tỉnh, những tác 

động tích cực từ cải cách hành chính đến đời sống xã hội. 

3.7. Lồng ghép tuyên truyền cải cách hành chính tại các cuộc họp, sinh hoạt 

chuyên đề, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Thanh tra tỉnh 
và trong công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có trách nhiệm triển khai 
thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch này. 
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2. Giao Văn phòng theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; 
định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cùng với báo cáo kết quả công tác cải cách hành 

chính theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo lãnh đạo 
Thanh tra tỉnh xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận:    
- Sở Nội vụ; 
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 
- Văn phòng, các phòng Nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, VP. 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

Khánh Thị Xuyến 
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