
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ PHỦ LÝ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /KH-UBND 
 

    
            Phủ Lý, ngày       tháng       năm  

 

KẾ HOẠCH 

Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030  

trên địa bàn thành phố Phủ Lý 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1170/KH-STTTT ngày 10/11/2021 của Sở Thông tin 

và Truyền thông Hà Nam về việc thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính 

nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam,  

UBND thành phố Phủ Lý xây dựng kế hoạch tuyên truyền với nội dung 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy Đảng, chính 

quyền các cấp, các ngành tham gia công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhà 

nước. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của 

cán bộ quản lý các cấp; cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công 

vụ, nhiệm vụ. 

- Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự tham gia của 

người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính; 

nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc 

giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức 

của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. 

2. Yêu cầu 

- Phổ biến, tuyên truyền về cải cách hành chính kịp thời, đầy đủ, thường 

xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, bằng nhiều hình thức phong phú, 

đa dạng góp phần nâng cao dân trí, phòng, chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế. 

- Nội dung tuyên truyền phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm 

vụ cụ thể của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 

2030 của Chính phủ. 



 2 

II. NỘI DUNG  

1. Nội dung thông tin, tuyên truyền 

- Tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như của thành phố; tuyên truyền các nội 

dung trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 

2030. 

- Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

về cải cách hành chính và tình hình, kết quả triển khai thực hiện. 

- Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan 

hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự 

nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. 

- Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Việc rà soát, điều chỉnh chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

Đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh giản biên chế trên 

cơ sở tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, 

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về 

tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 

sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới và quản lý, 

nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập; quá trình 

thành lập, giải thể, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp. 

- Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc 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 của Chính phủ. 

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ 

số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan 

hành chính nhà nước; 

- Tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây 

dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 

17/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính 

phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; tình hình triển khai 

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

được ban hành tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

- Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như 

tình hình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn. 

https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-ve-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-162320-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-ve-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-162320-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/nghi-quyet-17-nq-cp-2019-nhiem-vu-giai-phap-phat-trien-chinh-phu-dien-tu-171174-d1.html
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/quyet-dinh-749-qd-ttg-phe-duyet-chuong-trinh-chuyen-doi-so-quoc-gia-den-nam-2025-184241-d1.html
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- Các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong 

cải cách hành chính. 

- Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân; 

quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám 

sát tiến trình cải cách hành chính. 

2. Hình thức thông tin, tuyên truyền 

- Trên báo chí: Báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói. 

- Trên hệ thống Đài Phát thanh Thành phố và hệ thống thông tin cơ sở. 

- Trên Cổng Thông tin điện tử của Thành phố. 

- Qua nền tảng số, mạng xã hội. 

3. Thời gian tuyên truyền  

Giai đoạn 2021 - 2030. 

III. KINH PHÍ  

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng 

năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng các cơ quan báo chí 

trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền về cải cách hành chính nhà 

nước trên Cổng Thông tin điện tử của Thành phố và hệ thống thông tin cơ sở. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện tuyên truyền về cải cách hành chính 

nhà nước trên địa bàn. 

2. Phòng Nội vụ 

Tham mưu với UBND Thành phố 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 nhà 

nước trên địa bàn; các văn bản chỉ đạo mới của tỉnh, của Trung ương về cải cách 

hành chính nhà nước; những tác động tích cực từ cải cách hành chính đến đời sống 

xã hội. 

3. Các phòng, ban, ngành có liên quan 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai các nội dung nêu tại Kế 

hoạch; phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp thông tin về cải cách hành chính 

nhà nước trên Cổng thông tin điện tử của thành phố. 

4. Phòng  Tài chính - Kế hoạch 

Tham mưu với UBND Thành phố bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong dự toán 

ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành. 
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5. Đài Phát thanh Thành phố 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền về cải cách hành chính nhà 

nước trên Cổng Thông tin điện tử của Thành phố; trên hệ thống Đài Phát thanh và 

hệ thống truyền thanh cơ sở. 

- Tăng thời lượng và nâng cao chất lượng các chương trình tuyên truyền; xây 

dựng các tin, bài, phóng sự… về cải cách hành chính nhà nước. 

6. UBND các phường, xã 

Chỉ đạo Đài Truyền thanh tiếp sóng chương trình tuyên truyền về cải cách 

hành chính nhà nước của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Đài Phát thanh 

Thành phố. 

Trên đây là Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Phủ Lý. 

Các đơn vị liên quan căn cứ Kế hoạch này triển khai thực hiện đạt mục đích, 

yêu cầu đề ra; báo cáo UBND Thành phố (qua phòng Văn hóa và Thông tin) kết 

quả thực hiện trước ngày 15 tháng 09 hằng năm để tổng hợp báo cáo Sở Thông tin 

và Truyền thông Hà Nam./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở TT&TT (để b/c); 

- Lãnh đạo UBND TP; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND 21 phường, xã; 

- Cổng Thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT,VHTT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-11-12T15:54:03+0700
	Phạm Văn Quân


		2021-11-12T15:59:00+0700


		2021-11-12T15:59:00+0700


		2021-11-12T15:59:00+0700


		2021-11-12T15:59:00+0700


		2021-11-12T15:59:00+0700




