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KẾ HOẠCH

thực hiện nội dung Đề án số 14-ĐA/TU tuyên truyền Chương trình công tác
cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong các cơ quan Đảng, Mặt trận
Tổ quốc và các đoàn thể, năm 2022
----Thực hiện Kế hoạch số 91-KH/BTGTU, ngày 01/4/2022 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy về việc thực hiện nội dung Đề án số 14-ĐA/TU tuyên truyền Chương
trình công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong các cơ quan Đảng,
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, năm 2022. Huyện ủy xây dựng Kế hoạch tuyên
truyền Chương trình cải cách hành chính (CCHC) trong các cơ quan Đảng, Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu, cán
bộ, công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể về công
tác CCHC; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, công tác giám sát, phản biện
xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; xây dựng bộ máy tinh gọn, bảo đảm
lãnh đạo, quản lý thống nhất, xây dựng nền hành chính dân chủ, từng bước hiện
đại.
Tập trung tuyên truyền việc xây dựng và ban hành văn kiện của cấp ủy các
cấp; trong hoạt động lãnh đạo của Đảng; trong công tác cán bộ; trong công tác
kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và đặc biệt nhấn mạnh về đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể.
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đồng bộ, thực sự trong sạch,
vững mạnh, có đủ trình độ, phẩm chất, đạo đức và năng lực hoàn thành tốt nhiệm
vụ được giao, trọng tâm là tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức,
trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ
quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.
2. Yêu cầu
Công tác tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên, liên tục, đổi mới, đa
dạng các hình thức tuyên truyền. Gắn với lộ trình thực hiện các nhiệm vụ Nghị
quyết số 01 - NQ/HU, ngày 26/11/2020 của Huyện ủy Bảo Yên về cải cách hành
chính đồng bộ, toàn diện trong hệ thống chính trị giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch
CCHC giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch CCHC năm 2022 của huyện.
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Phát huy tối đa các loại hình tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức
tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về CCHC lồng ghép các thông tin
tuyên truyền CCHC với quán triệt, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước.
Các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đổi mới trong việc
tham mưu xây dựng và ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác,
triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; xây dựng và thực hiện quy chế làm
việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra; tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết
của Trung ương, của tỉnh, của huyện bảo đảm thiết thực, hiệu quả.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Nội dung tuyên truyền
1.1. Cải cách thể chế, thủ tục hành chính
- Việc xây dựng quy định, quy chế làm việc theo chỉ đạo của cấp ủy cấp
trên; đổi mới công tác ban hành và thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp ủy (nghị
quyết, chỉ thị, đề án, chương trình hành động…); nâng cao năng lực giám sát, phản
biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với việc thực hiện CCHC ở
cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Việc thống kê, rà soát văn bản mang tính quy phạm (chỉ thị, nghị quyết, kết
luận…) còn hiệu lực thi hành của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy ban hành; thực
hiện nhiệm vụ trong các kết luận, chỉ đạo của Huyện ủy.
- Việc rà soát, xây dựng bộ thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc
các cơ quan.
chức

1.2. Cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công

- Kết quả rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy; kế hoạch luân chuyển, điều
động cán bộ, công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn
thể.
- Tập trung tuyên truyền về: Kết luận số 82-KL/TW, ngày 16/8/2010 của Bộ
Chính trị về cải cách thủ tục hành chính trong đảng; Kết luận số 64-KL/TW, ngày
28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương đảng, Kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban
Chấp hành Trung ương khóa XI một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ
thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày
25/10/2017 Ban Chấp hành Trung ương về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp
xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;
Nghị định 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ và các văn bản sửa
đổi, bổ sung Nghị định 108/2014/NĐ-CP, Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan
tham mưu giúp việc Tỉnh ủy…
- Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc
làm; việc xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm.
1.3. Cải cách tài chính
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Kết quả thực hiện quyền tự chủ về tài chính, ngân sách cho các cơ quan, đơn
vị; triển khai khoán biên chế và kinh phí hành chính tại các cơ quan Đảng, đoàn
thể đồng bộ như các cơ quan hành chính nhà nước; tiết kiệm kinh phí, tăng thu
nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
1.4. Hiện đại hóa hành chính
Việc khai thác, sử dụng phần mềm Lotus Notes 8.5, quản lý văn bản và điều
hành công việc VNPT-iOffice; ứng dụng công nghệ thông tin vào tích hợp dữ liệu,
kết nối liên thông thu thập hồ sơ điện tử có thời hạn bảo quản vĩnh viễn từ kho lưu
trữ điện tử hiện hành của các cơ quan, tổ chức về kho lưu trữ của huyện. Số hóa tài
liệu lưu trữ. Công tác tập huấn, đào tạo cán bộ công nghệ thông tin đáp ứng nhu
cầu vị trí việc làm.
2. Hình thức tuyên truyền
- Tuyên truyền miệng: Tuyên truyền chương trình CCHC giai đoạn 2021 2025 trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2022 thông
qua hội nghị báo cáo viên và hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; đội
ngũ cán bộ tuyên vận cấp cơ sở; các đợt sinh hoạt định kỳ nhằm tạo sự đồng thuận
trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
- Tuyên truyền trực quan: Căn cứ vào các văn bản tuyên truyền chương
trình công tác CCHC giai đoạn 2021 - 2025 trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể năm 2022; các áp phích chuyển đổi số (Do Ban Tuyên giáo
Huyện ủy cấp phát) được gửi tới cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; các chi,
đảng bộ trực thuộc; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; hệ thống tuyên giáo,
tuyên vận từ huyện đến cơ sở để làm tài liệu tuyên truyền. Thông tin về tình hình
thực hiện công tác CCHC trên địa bàn huyện... trên bản tin Thông báo nội bộ
(dùng trong sinh hoạt chi bộ).
- Tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng: Phát huy vai
trò của hệ thống thông tin cơ sở: truyền thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử,
mạng xã hội… để tuyên truyền về cải cách thể chế, thủ tục hành chính, cải cách tổ
chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính,
hiện đại hóa nền hành chính; những gương điển hình trong thực hiện CCHC ở cơ
quan, đơn vị.
- Tuyên truyền qua hoạt động văn hóa, văn nghệ: Định hướng tổ chức
lồng ghép các chương trình văn hóa, văn nghệ, thông tin lưu động; Tùy theo điều
kiện và tình hình thực tế, có thể tổ chức hội thi cán bộ, công chức cấp xã hiểu biết
về CCHC theo hình thức sân khấu hóa nhằm truyền tải những quan điểm, chủ
trương của Đảng, nhà nước và kết quả công tác CCHC trên địa bàn huyện.
- Khai thác, phát huy hiệu quả công nghệ thông tin, mạng xã hội: Phát
huy sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội, hệ thống
truyền thanh cơ sở để tuyên truyền chủ trương của Đảng, nhà nước và kết quả công
tác CCHC trên địa bàn huyện. Đăng tin về tình hình thực hiện công tác CCHC, bộ
thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc trên Cổng Thông tin điện tử huyện
và các trang fanpage của huyện, các xã, thị trấn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.
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3. Kinh phí thực hiện
Kinh phí tuyên truyền Chương trình công tác CCHC trong các cơ quan
Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ nguồn ngân sách theo Kế hoạch thực
hiện Nghị quyết số 01 - NQ/HU, ngày 26/11/2020 của Huyện ủy Bảo Yên về cải
cách hành chính đồng bộ, toàn diện trong hệ thống chính trị giai đoạn 2021 - 2025.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ủy ban nhân dân huyện
Xem xét, bố trí kinh phí tuyên truyền Chương trình công tác CCHC trong
các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.
Chỉ đạo Cổng thông tin điện tử huyện tăng cường đăng tải các tin, bài tuyên
truyền về công tác cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở.
2. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Mặt trận Tổ quốc và
các đoàn thể huyện; các chi, đảng bộ trực thuộc
Chỉ đạo khai thác, sử dụng phần mềm Lotus Notes 8.5, quản lý văn bản và điều
hành công việc VNPT-iOffice; ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc.
Cung cấp thông tin về: Cải cách thể chế, thủ tục hành chính; cải cách tổ
chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính;
hiện đại hóa hành chính tại cơ quan, đơn vị.
Cung cấp gương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác CCHC phục vụ
cho công tác tuyên truyền.
Chỉ đạo đăng tin, bài về tình hình thực hiện công tác CCHC, bộ thủ tục hành
chính, bộ thủ tục giải quyết công việc tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử của
cơ quan, đơn vị.
3. Các cơ quan trong khối tuyên truyền
Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền CCHC trên địa bàn
huyện; đẩy mạnh tuyên truyền trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Tuyên truyền các gương tập thể, cá nhân thực hiện tốt
công tác CCHC trên địa bàn huyện.
Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chuyên
mục, chuyên trang tuyên truyền và phản hồi ý kiến của người dân, các cơ quan,
đơn vị về thực hiện CCHC trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn
thể trên địa bàn huyện.
4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Tham mưu cho cấp ủy đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện công
tác CCHC, bộ thủ tục hành chính, bộ thủ tục giải quyết công việc ở cấp mình; tập
trung tuyên truyền các nội dung: Cải cách thể chế, thủ tục hành chính; cải cách tổ
chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính;
hiện đại hóa hành chính tại cơ quan, đơn vị.
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Định hướng các cơ quan trong khối tuyên truyền triển khai các nội dung
tuyên truyền công tác CCHC trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể bảo đảm nội dung kế hoạch.
Hướng dẫn tuyên truyền chương trình công tác CCHC giai đoạn 2021 2025 trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2022 thông
qua hội nghị báo cáo viên và hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; đội
ngũ cán bộ tuyên vận cấp cơ sở.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện nội dung Đề án số 14-ĐA/TU tuyên truyền
Chương trình công tác CCHC giai đoạn 2021 - 2025 trong các cơ quan Đảng, Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể, năm 2022. Huyện ủy Bảo Yên yêu cầu các cơ quan,
đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy,
- Lãnh đạo UBND huyện,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc HU,
- MTTQ và các đoàn thể huyện,
- - Các cơ quan trong khối tuyên truyền,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu VP + BTGHU.
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