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KE HOCH
Tuyên truyên cal each hành chinh (CCHC) nàm 2019
trên dja bàn huyn Minh Long
Can cu Quyt dijnh so 39/QD-TJBND ngày 11/4/2017 cüa UBND huyri
Minh Long ye vic ban hành Kê hoch thrc hin Nghj quyêt so 05.-NQi'HU
ngày 05/12/2016 cüa Tinh üy khóa XIX vâ Chu'orig trinh barth dng sO 19CTr/HU ngày 16/01/2017 cüa Huyn uy Minh Long ye cái each htnh chInE,
nhât là cái cách thñ tc hành chInh, giai don 2016-2020. UBND huyn ban
hành K hoach tuyên truyn CCHC näm 2019 trên dja bàn huyn nhu su:
I. MIJC DICH, YEU CAU
11. Muc dIch:
- Nâng cao vai trô, trách nhirn cña ngtthi dñ'ng dâu Va cap Iy Dáng,
chInh quyên các cap, các co quan, do vi tIch crc tharn gia câng t;c tuyên
truyên CCHC dê thrc hin tot kê hoach CCHC nàm 2019; Kêt hpp hlnh thuc
tuyên truyên truyên thông vó'i ñ'ng ding cOng ngh thông tin vâo kiot dng
tuyên truyên nhárn mang 'a hiu qua cao ho'n.
- Tiêp tue nâng cao nhnthtrc cüa can bô, cong chi'c, viên chtrc và rncn
tang lop Nhân dan ye nghla, tarn quan tr9ng, nôi dung vâ mic i:iCu, nhirn vi
cOng tác cal each hành chrnh (CCHC), nhât là cai each thu tc hành chrnh
(TTHC), tao slr dOng thuân, nhât trI cao dC buy dng và phát buy tOi ta rnçi
nguOn Fçrc nhäm thirc hin Co hiu qua cOng tác CCHC nám 2019.
- Phát huy vai trô cua Co. quan thong tin truyn thOng trc3ng vic phát
hin, phán ánh chInh XáC, kip thai nhUng rnt tIch crc và nhthg yCu krn, thiêu
sot, han che cua tO chuc Va Ca nhân trong thirc hin Cong tac CCHC.
2. Yêu câu:
- Triên khai cOng tác tuyên truyn thit thijc, hiu qua theo tien d d
ra. Thrc hin cOng tác tuyên truyên sâu rng, cO hiu qua trong mci tang Rcp
Nhân dan va CBCCVC nhm dáp lung kp thO'i, dy dü vic nm bat, tIm hiêu
thông tin ye cOng tác câi each hành chInE nba nixO'c, nhât là cài cch TTHC.
- Tang cumg phôi hp giüa CC co' quan, don vi, trong cOng the tuyên
truyên nhäm dam bâo ki,p thi, thuO'ng xuyên, phü hçp vi tmg nhóm dOi
tung; dOi mi ni dung và hInh thlurc tuyCn truyOn; Kêthçp cOng tác tuyên
truyên ye CCHC lông ghép vó'i vic phO biên, tuyên truyCn và giáo diic pháp
1ut; Dông thO'i nghiên clum vn dung mt each sang tao và itra chn hinh thuc
tuyên truyOn thIch hçcp dê thçrc hin tai các co quan, don vi,, dja phuong.
II. NQI DUNG TUYEN TRUYEN
1. Tuyên truyên van bàn cüa Trung Lro'ng
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- Ngh quyt 17-NQ/TW ngây 11/8/2007 cüa Ban Chip hành Trung
uong Dâng (khóa X) ye day rnanh cái each hành chInh, nâng cao hiu hrc,
hiu qua quán 1 cüa b may nhâ nuóc Ngh quyêt so 30c/NQ-CP ngày
08/11/2011 cüa ChInh phñ ban hành Chro'ng trinh tong the cai cách hành
chInh Nhà nuá'c giai doan 201 1-2020; Quyêt djnh sO 225/QD-TTg ngày
04/02/2016 cüa Thili tuó'ng ChInh phü phê duyt Kê hoch CCHC nba nuc
giai doan 20 16-2020;
- Nghj djnh s 63/2 010/ND-CP ngày 08/6/20 10 cüa ChinhphO v kim
soát thu tic hãnh chInh; Nghj djnh so 48/2013/ND-CP ngây 14/5/2013; Nghi
dinh so 92/20 1 7/ND-CP ngày 07/8/2017 cüa ChInh phü silra d:Oi, bO sung môt
sO diéu cüa Nghj djnh lien quan den kiêm seat thu ryc hành chinh
- Chi thj s 07/CT-TTg ngây 22/5/2013 ca Thu tró'ng ChInh phü v
day rnanh thçrc hin Chung trInh tOng thC CCHC nhâ nu'Oc gial doan 201:12020; Chi thi sO 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 cüa Thu tu'd'ng Thirft. phü ye
vic tang cu'Ong trách nhim cua nguOi dñ'ng dâu co' quan hành clnnh nhà
nuó'c các cap trong cOng tác cal each hânh chInh.
2. Tuyên truyên van ban cüa tinh, huyên
- K hoach trin khai thrc hin Nghj quyt 05-NQ/TU ngày 5/1 2/20 16
cüa Tinh üy ye cái each hành chinh nhât là cai each thili tue hânh chInh tinh
Quáng Ngãi giai doan 2016-2020; Ké hoach 125-KH/TU ngây 5/4/2018 cüa
Tinh uy thuc hiên Nghi quyêt so 18-NQ/TU ngay 25/10/2917 cua Hoi nghi
lan thñ sáuBan chap hành Trung u'o'ng Dâng khóa XII ye mt SO van dé dOl
rnó'i, sap xêp tO chrc b may cña h thông chInh tr tinh g9n heat dng hiu
lrc, hiêu qua;
- Chi thj s 17/CT-UBND ngày 10/11/2016 cüa UBND tinh ye tang
cuO'ng k 1ut, k' cuo'ng trong co' quan hãnh chInh nba nude; Chi th sO
16/CT-UBND ngày 6/1 1/2016 cilia TJBND tinh ye vic tp trung th?c hin các
bin pháp nâng cao chi sO näng 1rc cnh tranh cap tinh; Chi thj s 1 9/CTUBND ngày 7/12/2 0 18 ye nâng cao chat 1u'gig giài quyêt thñ tic hành chinh;
- Quyt djnh 918/QD-UBND ngày 13/12/20 17 cüa UBND tinh v d an
xây dçi'ng chInh quyen din tu' tinh Quáng Ngãi giai dean 201 8-2020; Quyet
djnh so 20/QD-UBND ngày 7/5/20 13 ye viêc thuc hiên chân chinh
luât k'
cu'ang hành chinh; Quyêt djnh sO 2393/QD-UBND ngày 27/121:2018 cüa
UBND tinh ye ban hành K hoach each hành chInh tinh Quãng Ngãi näm
2019; Quyet dnh 2020/QD-UBND ngày 13/11/2018 cña LBND tinh y ban
hành K hoach ug dvng CNTT trong boat dng co' quan rihà nude tinh
Quãng Ngài nàm 2019;
- Quy& djnh s 39/QD-UBND ngày 11/ 4/2017 cilia UIBNI) huyën Minh
Long ye yiêc ban hành K hoach thirc hin Nghj quyet 05-NQ./TU ngày
5/12/2016 cilia Tinh üy yà Chuang trInh hành dng sO 19-CTr/HIJ ngày
16/01/2017 cilia Huyên iliy MinE Long ye cài each hành chinE, nEat là cal
each thu tiic hành chinE, giai doan 20 16-2020; K hoach sO 111/KH-UBND
ngày 20/12/2018 cilia UBND huyên Minh Long ye ban hành K hoach cal
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each hành chInh näm 2019;
3. Mt so ni dung khác:
- Tuyên truyn viêc don giàn hôa thu tic hành chInh; rht là don giãn
hóa thñ tiic hành chInh cap xa, phân dâu nit ngän thô'i gian giãi quyét tôi thiêu
30% so vth thô'i gian quy dnh.
- Tuyên truyén viêc triên ai chung thu so trong các co' quan. don vj;
Viêc kêt nôi, lien thông van bàn tr cap huyn den xâ, tr cap xã, huyn den
tinh, áp dung dich vu cong truc tuyên mu'c do 3 trong giài quyêt thii tic hành
chInh.
- Viêc thrc hin Co ch môt cira, mt cira lien thông trên da bà huyn;
viêc ung drng CNTT vào hot dng các cc' quan, don vj.
- Vai trô, trách nhiêm lânh do cüacác cap üy Dàng, ngu'ô'i dü'r1g dâu
co' quan hành chInh các cap, nguYi dmg dãu các tO chi,irc chfnh tn - x hOi dOi
vi nhiêm vu trin khai cong tác. cài each hành ehinh ó' tmg cap, ngânh, don
vi, tirng lnh vrc, lay lGi Ich vâ su hài lông cüa ngu'ôI dan lam thtràc do cho
hiu qua cOng tác câi each hành chinh.
- Quyn và nghia vi cüa cOng dan trong mi quan h vó'i co quan hành
chInh nhà nuc; trách nhim cüa can b, cOng chiirc, viên chhc trong giái
quyêt các cOng vic cüa cOng dan.
- Phàn ánh nhü'ng hn chê, ton ti trong cOng tác cài each hnh chInh
cüa co' quan, don vj; nhimg bieu hin tiêu cue, nhüng nhiêu cüa can b, cOng
chirc trong qua trInh giài quyêt cong vic cho ngui dan và doanh ngh.ip.
III. HINH THIC TUYEN TRUYEN VA THOI GI{AN THC
HIN:
1. Tuyên truyn bng ron, pa no, bang din t, bàn tin, xe itru dng
- Co' quan chh trI thrc hin: PhOng Van hóa và Thông tin.
- Co quan phi h9p: Dài TT-PLTH, VP HDND-UBND, các don vj lien
quan.
- Thai gian thirc hin: Trorig näm 2019.
2. TuyOn truyn, ph bin các van bàn chi d?o c1ia Trung u'o'ng Va c:üa
tinh, huyên; To chtrc tap huân, bôi duO'ng ye cOng tác cái cách hành chInh;
lông ghép tuyOn truyên ni dung CCHC trong các cuc h9p, hi righj. phô biên
pháp lut.
- Co' quan chñ trI thrc hin: Phông Ni v
- Ca quan pMi hçTp: Các co' quan, do'n vj.
- Thai gian thirc hin: Trong nàm 2019.
3. Tuyn truyn vic niem y&, cOng khai b TTHC rhuc thâm quyén
giâi quyOt huyn, cap xâ dà du''c UBND tinh Cong bO; Thông tin ye kêt qua,
giâi quyêt hO so' TTHC trên COng thông tin din tir.
- Co quan chü tn thrc hin: Van phông HDND&UBND hu.yn
- Co' quan phi hçrp: Các co quan, don v.
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- Thai gian thirc hin: Trong nãrn 2019.
4. Xây dLrng chuyên m1c v CCHC trên song truyn thanh Iiuyn ( 01
s&tháng, thO'i lucing 10 phiit trên/ chuyên iiiC)
- Ca quan chü trI thrc hin: Dài TT-PLTH huyên.
- Co quan phi hap: Phông VHTT. VP HDND-UBNID, cáo don vi lien
quan.
- Thai gian th?c hin: trong nàrn 2019
III. TO CH1C THIIC HIN
1. Phông Van hóa và Thông tin:
Hu'óng dan, don d&, theo dOi oác ca uan lien quan vá UBNID các xã
triên khai thij'c hin cong tác tuyên truyn ye CCHC.
Phôi hop voi Phong NOi vu, F000 7 phap a cac do'i \1 e qan
day rnnh cOng tác tuyên truyên, phO biC cáo van bàn c:Ldrao, diêu bán1 cüa
trung u'o'ng, cña tinh, huyn ye thrC hin Chuo'ng trInh tOng the C CHC nhà
nu'ó'c giai doan 2011-2020 và K hoch cái cách hàn.h chinh nhà nuOc giai
doan 20 16-2020 cüa huyn.
2. Phông Ni vIii:
- Là ca quan thithng trirc gitlip UBND huyn ye cOng tác cài oàch hânh
chInh cO nhirn vii lam dâu rnôi tong hap trong các hox dng lien civan den
cong tác phô biên, tuyên truyên Chuang trInh tOng the cal each hành chmnh
trên dja bàn huyn.
- Theo dOi, tng hap, dánh giá djnh k hang närn ye tinh hinh tIhrc hin
cOng tác tuyên truyên, kip thô'i dê xuât, báo cáo UBND huyn (lieu chnh, bO
sung các bin pháp, hInh thirc tuyCn truyCn thIch hap.
- Cung cp thông tin v tInh hInh thrc hin cài each hành chInh. TO
chic tp huân cho các dOi tuong Co lien quan trong cOng tao tuyCn truyen cái
each hành chInh theo tmg chuyên dé, phà hap v0i yêu can triCn khai ké
hoach thirc hin Chuang trinh tOng the cal cách hành chInh nhà mróc.
3. Van phông HDND&UBNI) huyn:
Rà soát don gián hóa TTHC nhm dày mnh cOng tao tuyCn truyên
CCHC, cap nhât thông tin ye cOng tác cái each hành chInh trên cOng thông tin
din t càa huyn.
Phi hap vfñ PhOng Van hóa và Thông tin cung cp thông tin \Tê kiêm
soát thñ tiic hành chInh, dich v cong trrc tuyen nhärn dày mnh cOng tao
tuyên truyên ye cài cách hành chfnh.
4. PhOng Tn' pháp
T chlrc 1ng ghép tuyên truyn v CCHC trong cOng tao ph biên,
giáo due pháp 1ut; huóng dan các xà tO chüc tuyen truyCn pháp lux ye
CCHC trên dia bàn xã.
5. Dài TT-PLTH huyn:
- Xây dung chuyCn muc v cài each hành chInh. kip thi dna tin tic,
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tInh hInh cái each hành chInh trén da bàn huyn.
- Tang cng Vk tin, bài, phóng sr d däng tái trên cong thông tin din
tii'r huyn ti da chi http://rninh1ong.quangnaLgov.vn
6. Phông Tài chInh - K hoch
Can di ngân sách xem xét trInh TJBND huyn b tn kinh phi dê chi
cho các hot dng tuyên truyên ye cái cách hành chinh c11a các co' quan, don
vi, dja phuGng thuc UBND huyn quãn 1.
7. Các co' quail, do'n vi, UBND cac ïã
- Chü dng phi hçp vó'i các co' quan lien quan, the cc' quan thông tin
dti chñng dé to chñ'c tuyên truyên ye cài thch hành chInh,
- Các co' quan, do'n vi, các x CO trách nhiêm barn s:át tInh hInh và
nhirn vi cài each hành chInh cOa co quan, doi vi, dja phu'o'ng mirth chO dng
xây dirng và tO chirc thirc hin viêc myth truyn, phO biên v cOn tác cái
each hành chinh. Dnh k báo cáo ket qua thçic hin tuyên truven v CCHC
gin ye UBND huyn (qua Phóng Van hda v Thông tin huyn) trL'ó'c ngày
12/11/2019 dê tong h9'p báo UBND tinh theo quy dnh
Trên day là K hoch tuyên truyn ci each hành chinl näm 2019 trên
dja bàn huyn Minh Long.!.
KT. CHU TFCH
CHU TIICH

No'inhân:
SóNôi vu;
- CT. PCT UBND huyên;
- Các co quail, don vj thuc UBND huyn;
-UBND5xã
- CPVP;
- Luu VT.
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