UỶ BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG YÊN THẾ
Số: 212/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Yên Thế, ngày 31 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác
cải cách hành chính năm 2020
UỶ BAN NHÂN PHƯỜNG YÊN THẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban
hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị
quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ.
Căn cứ Quyết định số 3490/QĐ-BNV ngày 10/10/2016 của Bộ trưởng Bộ nội vụ
về việc Phê duyệt Đề án: “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành
chính giai đoạn 2016-2020”;
Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của UBND tỉnh về việc ban
hành chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của Ủy ban nhân dân
thành phố Pleiku về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính
giai đoạn 2016-2020 của thành phố Pleiku;
Xét đề nghị của công chức Văn phòng – thống kê phường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền công tác cải
cách hành chính năm 2020 của phường Yên Thế.
Điều 2. Công chức Văn phòng – Thống kê phường, các ngành đoàn thể
phường, tổ trưởng 10 tổ dân phố và Làng có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- UBND Tp;
- Phòng Nội vụ Tp;
- Thường trực ĐU phường;
- Thường trực HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- TT UBMTTQVN phường;
- Lưu: VP.
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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 31/12/2019
của UBND phường Yên Thế)
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG.
1. Mục đích
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm
tổ chức thực hiện cải cách hành chính (CCHC) của lãnh đạo cơ quan, cán bộ, công chức,
viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; giám sát hoạt động thực thi công
vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có
nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm
vụ CCHC.
Nâng cao nhận thức về CCHC, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp
và các tổ chức xã hội trong triển khai CCHC và giám sát quá trình CCHC của địa phương.
Xây dựng nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền.
Quán triệt quan điểm, công tác tuyên truyền CCHC đáp ứng yêu cầu nâng cao kiến thức
và hiểu biết về CCHC cho cán bộ, công chức và người dân.
Góp phần đạt mục tiêu CCHC năm 2020 đã đề ra.
2. Yêu cầu
Công tác tuyên truyền về CCHC phải được kịp thời, đầu đủ, duy trì thường xuyên,
liên tục, đổi mới nội dung, hình thức, đảm bảo tính khoa học, chuẩn xác, dễ hiểu, truyền
đạt đúng nội dung.
Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền phổ biến
giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đáp ứng yêu cầu
thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn khu dân cư được phổ biến nhằm góp
phần nâng cao dân trí , phòng chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa của địa phương.
Tăng cường cơ chế phối hợp để nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động các
ngành, các tổ chức đoàn thể, các tổ dân phố và Làng trong công tác tuyên truyền CCHC.
3. Đối tượng
Đối tượng được tuyên truyền về công tác CCHC là cán bộ, công chức, viên chức và
nhân dân trên địa bàn phường.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
- Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn
phường hiểu được tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu, tác động của công tác CCHC đối
với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các hoạt động liên quan
đến công tác CCHC.
- Tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan
đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.
- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước
giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ,
của tỉnh và thành phố.
- Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình
hình triển khai nhiệm vụ CCHC của địa phương.
III. HÌNH THỨC VÀ BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN
- Cập nhật, công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của
phường. (Thực hiện thường xuyên trong năm 2020)
- Tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính. (Thực
hiện thường xuyên trong năm 2020)
- Tổ chức tuyên truyền về CCHC kết hợp với tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp
luật hướng về cơ sở các tổ dân phố, Làng.
- Tiếp tục phối hợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động
cụ thể như: tổ chức hội nghị, lồng ghép qua các cuộc hội nghị, hội họp ở phường, tổ dân
phố, qua các hội thi tìm hiểu pháp luật, đổi mới sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật và phát
triển hệ thống loa truyền thanh không dây ở 10 tổ dân phố và Làng Brukngol.
- Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các báo cáo viên, tuyên truyền
viên của phường. Vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp phổ biến đảm bảo tính
phù hợp và có hiệu quả như: tuyên truyền miệng, truyền thanh, cổ động, pano, áp phích,
tờ rơi, tài liệu tuyên truyền, tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật thông qua các câu lạc bộ
Hội phụ nữ với pháp luật, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên; tuyên
truyền lồng ghép qua các Hội nghị, hội họp ở phường, tổ dân phố, thông qua các tổ hòa
giải, tủ sách pháp luật…
Duy trì, phát huy mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa
bàn và các cấp, các ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật nói chung và tuyên truyền về CCHC nói riêng nhằm huy động sức mạnh của cả hệ
thống chính trị trong toàn phường, đồng thời biểu dương khen thưởng kịp thời những đơn
vị, cá nhân có thành tích trong công tác tuyên, qua đó cũng chấn chỉnh, phê bình những

đơn vị, các ngành, đoàn thể có liên quan và các cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm trong
công tác phối hợp góp phần thúc đẩy sự phát triển ngày càng giàu mạnh của địa phương.

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác CCHC và phổ biến các văn
bản pháp luật mới:
- Thời gian: Quý II – năm 2020
- Địa điểm: Tại Hội trường UBND phường Yên Thế.
 Tuyên truyền tại Tổ dân phố, Làng:
- Thời gian: Quý III – năm 2020
- Địa điểm: Tại Hội trường Tổ dân phố và Làng Brukngol.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công chức Văn phòng – thống kê: Có nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện cần thiết
như: Hội trường, bàn ghế, nước, phô tô tài liệu có liên quan đến nội dung tuyên truyền;
theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các thành phần tham gia hội nghị phổ biến văn bản pháp luật
và làm công tác tổ chức Hội nghị.
2. Công chức Tư pháp- Hộ tịch: Tham mưu, lập kế hoạch tuyên truyền và cung
cấp đề cương cho các tuyên truyền viên phường để chuẩn bị tốt nội dung tuyên truyền.
3. Công chức Văn hóa - thông tin: Có trách nhiệm trang trí hội trường, cắt, dán
maket theo nội dung Hội nghị tuyên truyền và phục vụ loa đài để tổ chức Hội nghị. Viết
các bài tuyên truyền về CCHC cũng như các văn bản pháp luật, thông tin chính trị, kinh
tế, văn hóa,… mới có liên quan trực tiếp đến tình hình thực tế của địa phương để phát
thường xuyên qua loa pháp thanh của phường.
4. Công chức Tài chính - kế toán: Có trách nhiệm xây dựng, bố trí kinh phí hợp lý,
đảm bảo triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong
năm 2020.
5. Mời tuyên truyền viên pháp luật phường tham gia công tác tuyên truyền.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 của
UBND phường Yên Thế. Đề nghị các ngành, đoàn thể phường, 10 tổ dân phố và Làng tổ
chức thực hiện kịp thời và nghiêm túc để công tác tuyên truyền đạt được kết quả cao./.
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