
 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính thành phố năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 29/6/2021 của UBND thành phố  

về cải cách hành chính năm 2022, UBND thành phố ban hành Kế hoạch tuyên 

truyền thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, đầy đủ các nội dung công tác cải cách hành 

chính năm 2022; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các 

cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, tạo sự đồng thuận 

cao trong việc tích cực tham gia thực hiện công tác cải cách hành chính. 

- Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin 

cơ sở bảo đảm thông tin, tuyên truyền kịp thời, phù hợp với từng nhóm đối tượng; 

phổ biến, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình trong 

việc thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn thành phố. 

2. Yêu cầu 

Các biện pháp tuyên truyền được phối hợp linh hoạt, kịp thời, chất lượng, thiết 

thực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng ưu thế của mạng xã hội, 

phương tiện truyền thông đại chúng để các nội dung tuyên truyền có sức lan tỏa rộng 

rãi, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức, quyết tâm 

hành động của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trong việc tham gia  

đẩy mạnh cải cách hành chính.  

II. NỘI DUNG, PHƢƠNG THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện 

cải cách hành chính qua các phƣơng tiện thông tin truyền thông 

a) Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và chuyển tải các mục tiêu, 

nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của của Trung ương, tỉnh Ninh Bình và của 

thành phố trong công tác cải cách hành chính năm 2022. 

b) Biên tập, phát hành các tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp, pano, áp phích, 

khẩu hiệu … phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện CCHC trên địa bàn 

thành phố. 

c) Biên tập các nội dung tin bài, hình ảnh, phóng sự phản ánh kết quả công 

tác cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương, sự hài lòng của người dân và 

doanh nghiệp trong công tác cải cách hành chính ... để đăng tải trên các Trang 

thông tin điện tử thành phố, nền tảng mạng xã hội và trên các phương tiện truyền 

thông đại chúng. 
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d) Xây dựng, duy trì và đổi mới nội dung các chuyên mục, chuyên trang đưa 

tin và bài viết trên hệ thống đài truyền thanh, Trang tin điện tử thành phố và Trang 

thông tin điện tử phường, xã về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là 

nhiệm vụ cải cách hành chính. 

e) Hưởng ứng và triển khai có hiệu quả các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về 

công tác cải cách hành chính, tìm hiểu pháp luật năm 2022 trên các lĩnh vực quản 

lý; tạo sự lan tỏa, thu hút đông đảo sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức và 

các tầng lớp nhân dân thành phố. 

g) Duy trì và thường xuyên đổi mới nội dung các chuyên mục, chuyên trang 

trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thu hút sự chú ý tham gia của công 

chúng về công tác cải cách hành chính. 

h) Tiếp tục tổ chức nâng cấp hệ thống đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công 

nghệ thông tin - viễn thông; bổ sung mới, sửa chữa, cải tạo các bảng điện tử công 

cộng phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính. 

i) Lồng ghép tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức, kỹ năng viết tin bài phục 

vụ công tác thông tin tuyên truyền cho đội ngũ phóng viên, cán bộ phụ trách công 

tác thông tin các cấp trên địa bàn thành phố về công tác CCHC năm 2022. 

k) Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu 

biểu, có thành tích trong công tác xây dựng chính quyền, thực hiện cải cách hành 

chính trên địa bàn thành phố trong việc thực hiện phong trào thi đua cán bộ, công 

chức, viên chức thành phố chung tay đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chủ 

đề công tác năm 2022 “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”. 

2. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và các kỹ năng thực hiện 

cải cách hành chính trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng 

a) Thực hiện tuyên truyền theo từng nhóm đối tượng về thực hiện cải cách 

hành chính. 

b) Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh thành phố và hệ thống đài 

truyền thanh cấp xã. 

c) Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử thành phố, màn hình Led; hệ 

thống cổng chào điện tử thành phố, trên các nền tảng số như facebook, zalo, viber 

...; Trang thông tin điện tử phường, xã, Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị  

III. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1.  Quý I 

Hoàn thành xây dựng Kế hoạch, tổ chức quán triệt triển khai thực hiện 

công tác tuyên truyền CCHC năm 2022 tới các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố.  

2.  Quý II 

- Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nội dung các Nghị quyết, Chiến 

lược, Quyết định, Chương trình hành động, Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh và 

các địa phương về công tác cải cách hành chính. 

- Tập trung tuyên truyền, phản ánh kết quả triển khai thực hiện công tác cải 

cách hành chính trên các lĩnh vực; tuyên truyền biểu dương các tập thể, cá nhân 
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điển hình trong thực hiện nhiệm vụ CCHC thông qua các hội nghị, các buổi sinh 

hoạt, giao ban định kỳ của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

3.  Quý III 

- Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nội dung những văn bản, chính 

sách mới về cải cách hành chính; kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. 

- Lồng ghép tuyên truyền những kết quả triển khai thực hiện CCHC gắn với 

chủ đề công tác năm 2022 - “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành 

chính”; những hiệu quả, lợi ích và những đổi thay từ việc thực hiện kỷ cương, trách 

nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính; tuyên truyền biểu dương, khen thưởng các 

tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện chủ đề công tác năm 2022. 

4.  Quý IV 

- Tập trung tuyên truyền những kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ cải 

cách hành chính gắn với chủ đề công tác năm 2022; những hiệu quả, lợi ích và 

những đổi thay từ việc thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành 

chính trên địa bàn thành phố. 

- Tuyên truyền kết quả tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC 

năm 2022 trên địa bàn thành phố. 

IV. KINH PHÍ  

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được phân cấp từ Ngân sách Nhà nước theo quy 

định phân cấp ngân sách Nhà nước của Luật Ngân sách nhà nước; kinh phí từ các 

chương trình, dự án thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính và các nguồn thu 

nhập hợp pháp khác (nếu có) theo quy định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan trên địa bàn thành phố 

triển khai, thực hiện Kế hoạch này; chủ động triển khai nội dung tuyên truyền trên 

các phương tiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, xã phường về việc thông 

tin tuyên truyền thực hiện chủ đề công tác năm 2022 gắn với công tác CCHC theo 

các Kế hoạch của UBND thành phố. 

- Biên tập các tin, bài, tài liệu, ấn phẩm, tờ rời, tờ gấp, pano, áp phích… phục 

vụ công tác thông tin, tuyên truyền CCHC gắn với chủ đề công tác năm 2022. 

- Chủ trì tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử thành phố các nội dung 

CCHC năm 2022. 

- Tham mưu tổ chức tập huấn kỹ năng viết tin bài phục vụ công tác thông tin 

tuyên truyền cho đội ngũ phóng viên, cán bộ phụ trách công tác thông tin cơ sở cấp 

huyện và cấp xã trên địa bàn thành phố. 

- Đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện công tác tuyên 

truyền theo Kế hoạch của thành phố. 
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2. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, các đơn vị liên quan tham 

mưu cho UBND thành phố bố trí nguồn kinh phí để thực hiện hoàn thành các nhiệm 

vụ của Kế hoạch theo quy định hiện hành.  

3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố 

- Tăng cường thời lượng, bố trí khung giờ phát sóng phù hợp để tuyên truyền, 

phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

công tác cải cách hành chính trên hệ thống Đài truyền thanh thành phố…  

- Xây dựng các mục, chuyên mục, phóng sự, toạ đàm, Trailer tuyên truyền về 

thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với chủ đề công tác năm 2022  

- Phối hợp tổ chức biên tập tin, bài tuyên truyền về cải cách hành chính gắn 

với chủ đề công tác năm 2022 trên Trang thông tin điện tử thành phố. 

4. Các phòng, đơn vị thuộc thành phố, UBND các phƣờng, xã  

Căn cứ Kế hoạch này và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành của thuộc tỉnh, xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính 

đảm bảo cụ thể, sát hợp với tình hình. Chủ động tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn 

thành phố nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động trong việc thực hiện 

nhiệm vụ cải cách hành chính. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022, Ủy ban 

nhân dân thành phố yêu cầu các phòng, đơn vị, UBND các phường, xã nghiêm túc 

triển khai thực hiện Kế hoạch này./. 

  
Nơi nhận: 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Các phòng, đơn vị thuộc tp; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Chiến 

 


