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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ THƯ 

 

Số: 51/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                         Kỳ Thư, ngày 15 tháng 6 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền CCHC và xây dựng chính quyền số  

và đảm bảo ATT 6 tháng đầu năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 17/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện Kỳ Anh về Tuyên truyền cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương 

(DDCI) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2022, Kế hoạch số 05/KH-UBND, ngày 20 

thánh 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thư về thực hiện công tác tuyên 

truyền cải cách hành chính năm 2022 và Kế hoạch phát triển Chính quyền số và 

bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022.Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả 

thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số  

và đảm bảo ATT 6 tháng đầu năm 2022 như sau: 

I  NỘI D NG  H NH TH C T Y N T  Y N: 

1  Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và 

tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

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

về CCHC. 

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

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

công lập đối với việc triển khai nhiệm vụ CCHC. 

- Tuyên truyền đầy đủ các nội dung và kết quả thực hiện theo Kế hoạch  

CCHC năm 2022 của tỉnh, huyện, xã. 

- Tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình, mục tiêu nhiệm vụ CCHC của 

năm 2022 và giai đoạn 2021-2030; đồng thời, phải thực hiện kịp thời, đầy đủ, 

thường xuyên, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn 

vị và từng nhóm đối tượng. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên 

truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về CCHC lồng ghép quán triệt, phổ biến các 

chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới hệ thống 

chính trị ở địa phương, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội 

và tăng cường công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. 

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 

25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương 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 quả. 
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- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và 

tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các quan điểm, 

chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC và kết quả 

thực hiện công tác CCHC xã gắn với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các 

cấp. 

- Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính 

cấp xã, 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 CCHC. 

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của chương trình tổng thể CCHC của 

Trung ương, của tỉnh, của huyện và của xã, trong đó tập trung thông tin tuyên 

truyền các nội dung cơ bản sau đây: 

- Tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 

của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; 

Quyết định số 3504/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh ban hành 

Chương trình tổng thể CCHC nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030; 

- Việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 

25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá 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. 

- Tình hình triển khai công tác cải cách, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm 

quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị; các quy định về TTHC trong giải quyết 

công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp, đặc biệt 

là TTHC trên các lĩnh vực: Đầu tư; đất đai; xây dựng; sở hữu nhà ở; thuế; y tế; bảo 

hiểm... 

- Tình hình triển khai và kết quả, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Đặc biệt là hiệu quả 

trong giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã. 

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ số tính minh bạch và tiếp cận 

thông tin, 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, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định 

trong quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công 

chức, viên chức. Tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

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

dựng Chính quyền điện tử. Tình hình khai thác, sử dụng các dịch vụ công trực 

tuyến được tích hợp trên Cổng dịch vụ công của huyện. 

- Tuyên truyền về tình hình triển khai và kết quả khảo sát Bộ chỉ số đánh giá 

năng lực cạnh tranh (DDCI) để cải thiện chất lượng điều hành, tạo động lực cải 

cách liên tục và đồng bộ giữa các ngành nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh 

thuận lợi, thông thoáng, minh bạch. 
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- Tuyên truyền kết quả thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, 

viên chức Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019-2025. 

- Tuyên truyền những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC của xã. 

- Tuyên truyền 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, tổ chức tham gia và giám 

sát tiến trình CCHC. 

- Triển khai giải pháp phòng chống mã độc theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 

25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần 

mềm độc hại. 

- Tuyên truyền, quán triệt và tuân thủ triệt để các quy định Trung ương, của 

UBND tỉnh, của huyện để sử dụng các ứng dụng: thư điện tử, trang thông tin điện 

tử, các phần mềm ứng dụng, thuê dịch vụ một số chuyển đổi, tích hợp và việc sử 

dụng thông tin trên môi trường mạng nhằm đảm bảo tính thống nhất, triệt để, trách 

nhiệm và đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. 

- Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các nội dung thông tin, dữ liệu 

được quy định tại Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử của xã, của huyện 

khi có yêu cầu. 

2  Hình thức tuyên truyền 

- Thông qua tất cả các loại hình huy động, sử dụng mọi phương tiện thông 

tin đại chúng, gồm: Văn hóa – thông tin xã; hệ thống truyền thanh cơ sở; Trang 

thông tin điện tử của xã. 

- Phát hành rộng rãi tờ gấp, pano, áp phích liên quan đến các công tác 

CCHC phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền phổ biến đến 

từng nhóm đối tượng. 

- Thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội 

dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỹ năng tuyên 

truyền… cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung CCHC 

trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hội nghị báo cáo 

viên. 

- Thông qua các cuộc thi tìm hiểu về CCHC, kiểm tra trình độ ứng dụng 

công nghệ thông tin của công chức, viên chức. 

- Tổ chức các lớp tập huấn, các đội tình nguyện hướng dẫn trực tiếp cho 

người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực 

tuyến. 

- Tổ chức tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, các ứng dụng di động, 

các phần mềm, sản phẩm truyền thông trên internet… 

- Tổ chức các buổi gặp mặt, đối thoại giữa chính quyền với các tầng lớp 

Nhân dân. 
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- Đưa nội dung CCHC vào các phiên họp thường kỳ và lồng ghép vào hoạt 

động sinh hoạt Ngày Pháp luật hàng tháng của cơ quan. 

- Đưa nội dung CCHC nhà nước, chương trình tổng thể CCHC nhà nước của 

tỉnh giai đoạn 2021-2030  vào các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật một cách 

phù hợp. 

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá định kỳ hàng năm về 

tình hình thực hiện công tác tuyên truyền, kịp thời đề xuất, báo cáo UBND xã điều 

chỉnh, bổ sung các biện pháp, hình thức tuyên truyền thích hợp. Tham mưu cho 

UBND xã xây dựng báo cáo hàng năm gửi UBND huyện 

- Tham mưu cho UBND xã định hướng nôị dung cho chuyên mục Cải cách 

hành chính định kỳ trên loa truyền thanh xã. Tổ chức triển khai và kiểm tra việc 

thực hiện kế hoạch tại các đơn vị. Định kỳ háng quý, 6 tháng, năm báo cáo về 

UBND xã đảm bảo cho công tác cải cách hành chính của xã ngày cáng đạt hiệu 

quả tốt hơn.  

- Tuyên truyền bằng, băng rôn khẩu hiệu pano, áp phích tổng 65 lượt 

- Số tin, bài tuyên truyền CCHC được đăng tải trên trang thông tin điện tử xã 

05 tin. 

- Số bài tuyên truyền CCHC phát trên loa truyền thanh xã 120 bài. 

- Số hồ sơ được tiếp nhận và xử lý qua phần mền dịch vụ công trực tuyến và 

một cửa điện tử là: 248. 

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm, 

- Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh loa xã và các thôn: 130 lượt 

- Thời gian thực hiện: Định kỳ mỗi ngày 1 đến 2 lần. 

- Tuyên truyền bằng pano, áp phích tại cơ quan công sở 

- Thông qua các Hội nghị, hội thảo chuyên đề về cải cách hành chính 

- Xây dựng chuyên mục về cải cách hành chính, thực hiện đăng tải các tin, 

bài, hoạt động cải cách hành chính Trang thông tin điện tử trên phương tịên thông 

tin đại chúng. 

 -. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, các cơ quan thông tin đại 

chúng để tổ chức tuyên truyền về cải cách hành chính, Chương trình tổng thể cải 

cách hành chính nhà nước. 

   Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền Cải cách hành 

chính và xây dựng chính quyền số  và đảm bảo ATT 6 tháng đầu năm 2022 của xã 

Kỳ Thư../. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện Kỳ Anh; 

- Phòng văn hóa, thôn tin huyện; 

- TT Đảng ủy, HĐND – UBND xã; 

- Chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã 

- Các ban ngành cấp xã; 

- Các thôn 

- Lưu:VT. 

- Gửi Văn bản điện tử./. 

TM  ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT  CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Thành 
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