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SốụĩữH /QĐ-ƯBND

Chư prông, n g à y t h á n g 12 năm 2015

QƯYET ĐỊNH
Ban hành Ke hoạch tuyên truyền
công tác cải cách hành chính năm 2016

UY BAN NHẢN DẢN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

"

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban
hành Chuơng trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 201 1-2020;
Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 20/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về đấy mạnh cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lâng phí;
Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-ƯBND ngày 04/01/2012 của UBND tỉnh về
việc ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;
Theo đề nghị của phòng Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Ke hoạch tuyên truyền công tác
cải cách hành chính năm 2016 của huyện Chư Prông.
Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND&ƯBND, Trưởng phòng
Nội vụ, Chủ tịch úy ban nhân dân các xã, thị trấn, Thủ trưởng các đơn vị có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Noi nhận:
Như điều 2;
- Sở .Nội vụ (báo cáo);
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (báo cáo);
- CT và các PCT UBND huyện (để biết);
- Ban Tổ chức huyện uỷ (để biết);
- Các cơ quan, đon vị thuộc ƯBND huyện (thực
hiện);
- Trang thông tin điện tử của huyện;
- Lưu Văn thư. />
-
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KÉ HOẠCH
Tuyên truyên công tác cải cách hành chính năm 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định sẻy&Lrĩ.../QĐ-ƯBND ngàyoJS /12/2015)
_______

X

0

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU VÀ ĐỐI TƯỢNG
1. Mục đích
/

*

«

Tiêp tục nâng cao nhận chức, trách nhiệm tô chức thực hiện cải cách hành
chính (CCHC) của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ,
nhiệm vụ; của tô chức, công dân và doanh nghiệp tham gia vào tiến trình cải cách
và giám sát chất lượng thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên
chức.
Phát huy vai trò của các cơ quan báo, đài tại địa phương trong công tác
tuyên truyền CCHC; phản ánh kịp thời về công tác CCHC; Nâng cao năng lực,
tinh thân trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức, phóng viên phụ trách
đưa tin, bài, phóng sự về cải cách hành chính tại Đài Truyền thanh - Truyền hình
huyện.
Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành
chính nhà nước với các cơ quan báo, đài, bảo đảm thông tin về tình hình triển
khai và kết quả thực hiện CCHC tại các cơ quan, địa phương được phản ánh đầy
đủ, kịp thời, đúng đối tượng.
'
Tuyên truyền CCHC góp phần nâng cao dân trí, phòng chống tham nhũng,
phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần thực hiện
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Đảm bảo mục tiêu CCHC năm 2016 của huyện.
2. Yêu cầu
Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, sâu rộng về
cải cách hành chính; nội dung tuyên truyền phải phù hợp với yêu cầu, đặc điểm và
nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phưong và từng nhóm đối tượng.
Kết họp công tác tuyên truyền với việc thực hiện Kế hoạch CCHC năm
2016; lồng ghép việc tuyên truyền CCHC với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục
về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước có liên quan về đôi
mới hệ thống chính trị, cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
Các cấp, ngành, đơn vị triển khai công tác tuyên truyền cần bám sát nội
dung kế hoạch này và lựa chọn hình thức tuyên truyền thích họp đế tuyên truyên
tại cơ quan, đơn vị. p
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Đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về CCHC của cán Bộ,
công chức, viên chức các tô chức chính trị xã hội và mọi tầng lớp nhân dân trên địa
bàn huyện.
Kết hợp truyền thông với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động
thông tin tuyên truyên CCHC nhăm mang lại hiệu quả cao nhất.
í
3. Đối tượng
Đối tượng được tuyên truyền CCHC là cán bộ, công chúc, viên chức làm
việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các
đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trên địa
bàn huyện.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyên, phô biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và
tác động của công tác CCHC đối với sự phát triến kinh tế - xã hội của tỉnh và của
huyện, quan hệ giữa CCHC với cải thiện môi trường kinh doanh ở huyện.
2. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tinh và
của huyện về công tác CCHC.
Thông tin, tuyên truyền về các cơ chế, chính sách mới của Trung ương, của
tỉnh và của huyện; cập nhật những sửa đổi, bố sung về thủ tục hành chính, quy
trình giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực; cơ chế một cửa, một cửa
liên thông, những đôi mới vê cơ chế tố chức, hoạt động, cơ chế tài chính đối với
các đơn vị sự nghiệp công lập; các quy định, giải pháp về nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp nhận và giải đáp các phản ánh, kiến
nghị của tố chức và cá nhân về quy định hành chính.
3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, của người đúng đầu cơ
quan hành chính các cấp, người đúng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đon
vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành
chính và việc tô chức thực hiện đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên
trong cơ quan, đon vị mình.
4. Tuyên truyền về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong
năm của huyện. Trong đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề sau:
Các cơ chế, chính sách mới của Trung ương, của tỉnh, của huyện nhừng
sửa đôi, bô sung vê cơ chê, chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh
doanh của tố chức, công dân và doanh nghiệp.
n
i
Tình hình triên khai cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; các
vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, chú trọng thủ tục hành chính
trên các lĩnh vực: đâu tư, đât đai, xây dựng,...
Tình hình và kết quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông,
một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân và
doanh nghiệp tại Uy ban nhân dân huyện, úy ban nhân dân cấp xã. I
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Các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởĩỊg,
kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; quyền,
nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm
vụ, công vụ, đặc biệt trong giải quyết công việc cho tố chức, công dân.
Tình hình và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các
cơ quan hành chính nhà nước.
5. Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng
như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC của các cơ quan, địa phương.
6. Các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt
trong CCHC ở các cơ quan, địa phương.
' ■
•
7. Tuyên truyền giáo dục về quyền và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, ý
thức tổ chức, kỷ luật, đạo đức trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết các
công việc liên quan đên người dân; các quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác
phong, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; các quy định
của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và
trách nhiệm của cá nhân, tô chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải
cách.
8. Tuyên truyền Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
III. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN
1.
Vê công khai thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước (Quyêt định sô
30/2013/QĐ-ƯBND ngày 01/10/2013 của ƯBND tỉnh):
a) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2016.
b) Cơ quan chủ trì: Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự
nghiệp (nếu có thủ tục hành chính).
c) Nội dung:
w
Tất cả các cơ quan, đon vị phải thực hiện niêm yết công khai đầy đủ, rồ
ràng và kịp thời các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch ƯBND tỉnh công bố tại
trụ sở cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định tại Quyết định số 30/2013/QĐƯBND ngày 01/10/2013 của ƯBND tỉnh về việc ban hành Quy chế công bố,
công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
fPhòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối họp với Bộ phận tiếp nhận và trả
kêt quả của huyện, Uy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có
liên quan đê đăng tải các thủ tục hành chính trên trang website của huyện
(http://chuprong.gialai.gov.vn) nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm, khai thác thủ tục
hành chính và các văn bản pháp luật quy định về thủ tục hành chính.
2.
Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính (Quyết
định số 29/2013/QĐ-ƯBND ngày 01/10/2013 của UBND tỉnh).
a) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2016.
b) Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Văn phòng
HĐND&ƯBND. 7 .
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c) Nội dung:
ƯBND huyện, UBND cấp xã và các cơ quan báo, đài công khai địa chỉ cơ
quan, website, số điện thoại tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và hộp thu điện
tử để cá nhân, tổ chức nhận biết các kênh thông tin phản ánh, kiến nghị về quy
định hành chính.
9
3. Xây dựng chuyên mục, chuyên trang về cải cách hành chính trên trang
thông tin điện tử huyện và trên Đài Truyền thanh - Truyền hình:
. a) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2016.
b) Cơ quan thực-hiện: Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh Truyền hình và các cơ quan chuyên môn thuộc huyện.
c) Nội dung thực hiện:
Thường xuyên đăng tải các tin, bài, hoạt động cải cách hành chính trên địa
bàn huyện; chương trình, đề án về CCHC; Chỉ số CCHC của huyện
y
Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, một cửa điện tử;
hiệu quả đạt được của các đơn vị đã triển'-khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa
liên thông, một cửa điện tử; việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn ISO 9001- 2008, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi công vụ
4. Mời ủ y ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội
phối họp tham gia tuyên truyền cải cách hành chính bằng các hình thức thiêt
thực, đa dạng, hiệu quả.
9

IV. TỎ CHỨC THỰC HIỆN
1. v ề kinh phí: Các cơ quan, đơn vị phối hợp với phòng Tài chính - Kê
hoạch lập dự trù kinh phí trình ủ y ban nhân dân huyện xem xét quyết định.
2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm chủ động, tích cực phối
họp với cơ quan chủ trì để hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ kế hoạch đã giao.
- ' ,
^
<■3. Đơn vị chủ trì có trách nhiệm lập kê hoạch phôi họp cụ thê, phù họp với
chức năng của đơn vị tham gia; đồng thời, thống nhất nội dung, biện pháp và
phân công trách nhiệm cụ thể với các đơn vị phối họp.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đon
vị phản ánh trực tiếp về phòng Nội vụ để tổng họp trình ủ y ban nhân dân huyện
xem xét, quyết định./.
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