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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1742/KH-UBND-NV ngày 23/01/2018 của UBND 

thành phố Nha Trang về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 của thành 

phố Nha Trang, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xây dựng Kế hoạch tuyên truyền 

cải cách hành chính năm 2018 với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

- Phổ biến đến đông đảo người dân, tổ chức, doanh nghiệp về những 

nhiệm vụ trọng tâm và kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của 

thành phố năm 2018. Làm cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp hiểu rõ quyết 

tâm, nỗ lực cải cách hành chính, chủ trương và giải pháp của tỉnh và thành phố 

về xây dựng chính quyền chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ; hiểu và thực hiện 

đúng quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân; được cung cấp đầy đủ, rõ ràng, kịp 

thời các thông tin về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính và các dịch vụ công 

trong phạm vi, lĩnh vực của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố phụ trách để 

nắm bắt và thực hiện một cách thuận lợi nhất. 

- Thống nhất nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức, 

nhân viên về mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính, tác động của cải cách 

hành chính đối với sự phát triển của cơ quan, đơn vị, địa phương; làm cho mỗi 

cán bộ, công chức, nhân viên hiểu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi cá nhân 

trong công tác cải cách hành chính, từ đó tự giác thực hiện đầy đủ, hiệu quả các 

nhiệm vụ được giao, có chuyển biến tích cực về thái độ, phương thức phục vụ 

người dân, tổ chức, doanh nghiệp. 

- Cập nhật kịp thời các quy định, chỉ đạo, nhiệm vụ cải cách hành chính 

của tỉnh, thành phố, về tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, 

phát huy những mặt tích cực, kịp thời khắc phục những hạn chế. 

- Tiếp tục đưa Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/03/2017 

của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy 

mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, Chỉ thị 

số 12/CT- UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai Chương 

trình hành động số 12-CTr/TU của Tỉnh ủy đi vào thực tiễn. 

- Đẩy mạnh hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính  

đối với nội dung trọng điểm về cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công trực 



 

tuyến mức độ 3, 4, các công cụ, giải pháp hỗ trợ tổ chức, công dân, nhà đầu tư 

và doanh nghiệp trong giao dịch thủ tục hành chính. 

- Góp phần nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự 

phục  vụ của UBND thành phố nói chung, Phòng Văn hóa và Thông tin thành 

phố nói riêng; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện, hoàn thành 

mục tiêu cải cách hành chính của thành phố trong năm 2018, cải thiện môi 

trường đầu tư; cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của UBND 

thành phố. 

2. Yêu cầu  

- Nắm bắt, nhận định đúng, kịp thời tình hình, thái độ, nhận thức chung về 

cải cách hành chính và nhu cầu thông tin của đối tượng cần tuyên truyền để lựa 

chọn, điều chỉnh nội dung, phương pháp tuyên truyền cho phù hợp, hiệu quả, 

hướng đến sự đổi mới, sáng tạo, dân chủ và thân thiện. 

- Thông tin, tuyên truyền kịp thời, toàn diện, liên tục, bám sát trọng tâm 

kế hoạch cải cách hành chính, hướng đến nhu cầu thông tin của người dân, tổ 

chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, nhân viên. Thực hiện theo phương 

châm: “Mỗi cán bộ, công chức là tuyên truyền viên cải cách hành chính”. 

- Chú trọng tuyên truyền liên tục tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

cơ quan; tranh thủ tuyên truyền thông qua giao dịch công việc, thủ tục hành 

chính, quan hệ công tác; đặc biệt quan tâm đến các bộ phận chuyên môn có quan 

hệ công việc, liên hệ thường xuyên với người dân, tổ chức và doanh nghiệp. 

- Đảm bảo tính cầu thị, khách quan, minh bạch, kịp thời trong việc tiếp 

nhận, xử lý, trả lời những vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ 

chức và doanh nghiệp, cơ quan báo chí. 

- Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, các 

ứng dụng trực tuyến trong quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền cho cán bộ, công chức, nhân viên 

a) Nội dung tuyên truyền 

- Phổ biến, quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm 

thực hiện cải cách hành chính tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, các 

kế hoạch, văn bản chỉ đạo khác có liên quan đến cải cách hành chính của  

UBND tỉnh, UBND thành phố và của ngành, cơ quan, đơn vị đến từng  cán bộ, 

công chức, nhân viên. 

- Tiếp tục quán triệt đến cán bộ, công chức, nhân viên về yêu cầu, nội 

dung, giải pháp chủ yếu của Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 

31/03/2017 của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND 

tỉnh và Công văn số 4277/UBND-NV ngày 06/7/2017 của UBND thành phố về 

triển khai Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/03/2017 của Tỉnh ủy, 

Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh. 



 

- Phổ biến kế hoạch hành động, giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng đến 

toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên trong tháng 5/2018. 

- Tổ chức phổ biến tình hình triển khai và kết quả Chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (PARI), Chỉ số hiệu 

quả quản  trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018 sau khi được cơ 

quan có thẩm quyền công bố. 

- Phổ biến, cập nhật tình hình, kết quả cải cách hành chính của tỉnh, thành 

phố, của cơ quan, đơn vị hàng quý, 6 tháng, hàng năm; cập nhật các quy định, 

chỉ đạo, giải pháp mới về cải cách hành chính. 

- Tiếp tục quán triệt nội dung Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 

30/6/2015 của UBND tỉnh, quy chế văn hóa công sở, quy tắc giao tiếp, ứng xử 

đến cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan. 

- Đưa các nội dung cải cách hành chính vào công tác đào tạo, tập huấn, 

bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, nhân viên. Phổ biến 

kiến thức về cải cách hành chính liên quan đến lĩnh vực phụ trách, về trách 

nhiệm thực hiện cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Tăng cường sự năng động, sáng tạo, chủ động nghiên cứu, đề xuất và tổ 

chức thực hiện các sáng kiến, giải pháp, mô hình mới nâng cao chất lượng giải 

quyết thủ tục hành chính. 

- Định kỳ hàng tuần, hàng tháng tổ chức đánh giá kết quả thực hiện cải 

cách hành chính, đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính và duy trì việc 

đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức, nhân viên tham gia giải quyết thủ tục hành 

chính trên phần mềm Một cửa điện tử. Trong đó làm rõ trách nhiệm khi cơ quan 

có hồ sơ trễ hẹn, ngay cả hồ sơ sớm hẹn, đúng hẹn nhưng cán bộ, công chức, 

nhân viên được phân công giải quyết bị trễ hẹn so với thời gian được quy định. 

Công bố công khai các cá nhân làm tốt và phê bình, xử lý nghiêm các cá nhân 

còn hạn chế, yếu kém. 

 - Lồng ghép, gắn kết tuyên truyền cải cách hành chính trong công tác 

sinh hoạt Chi bộ hàng tháng, các mặt công tác khác như: phổ biến giáo dục pháp 

luật, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác thanh niên, phong trào “Đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các 

phong trào thi đua yêu nước khác. 

- Lãnh đạo Phòng trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình và có biện pháp chỉ 

đạo kịp thời đối với công tác cải cách hành chính, kiên quyết phê bình, chấn 

chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm, tiêu cực, nhũng 

nhiễu, vi phạm đạo đức công vụ. 

b) Hình thức và biện pháp tuyên truyền 

- Tuyên truyền, lồng ghép trong các cuộc họp giao ban, họp chi bộ, ngày 

pháp luật tại cơ quan. 

- Thông qua việc niêm yết các thông tin cần thiết tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả, trụ sở cơ quan. 



 

- In thành bộ tài liệu phát cho cán bộ, công chức, nhân viên tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả. 

- Thông qua Trang thông tin điện tử của Phòng. 

- Thông qua tuyên truyền, cổ động trực quan: pano “Sự hài lòng của nhân 

dân là mục tiêu phục vụ của cơ quan nhà nước”, “Dân chủ, nhanh gọn, đúng 

luật”, “Hãy nộp hồ sơ điện tử để giảm giấy tờ, thời gian và chi phí” tại trụ sở cơ 

quan; bổ sung các khẩu hiệu về cải cách hành chính để nhắc nhở cán bộ, công 

chức đề cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân. 

- Cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan phải thường xuyên truy cập 

Cổng thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh (http://cchc.khanhhoa.gov.vn) 

để tự cập nhật các văn bản, chỉ đạo, thông tin,  số liệu, tình hình và kết quả thực 

hiện cải cách hành chính. 

2. Tuyên truyền cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp 

a) Nội dung tuyên truyền 

- Công khai đầy đủ thông tin về những thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Phòng Văn hóa và Thông tin, về số điện thoại đường dây 

nóng, địa chỉ email tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và cách thức gửi phản ánh, 

kiến nghị; công khai nội dung trả lời các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ 

chức và doanh nghiệp. 

- Tăng cường hỗ trợ dịch vụ công cho khách hàng ngay từ hồ sơ đầu vào 

để hạn chế việc yêu cầu bổ sung hồ sơ khi khách hàng đã nộp. 

- Tuyên truyền về quy chế văn hóa công sở, quy tắc giao tiếp, ứng xử. 

- Tăng cường giới thiệu dịch vụ hành chính công trực tuyến qua mạng 

Internet ở  mức độ 3; việc sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính và cước phí; việc thực hiện  thủ  tục hành chính qua dịch vụ 

bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ; hướng dẫn về ứng dụng tin nhắn (SMS) tự động thông báo tiến độ, kết quả  

giải quyết hồ sơ; cách thức tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ bằng tin nhắn. 

- Giới thiệu Cổng thông tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa. 

b) Hình thức và biện pháp tuyên truyền 

- Tuyên truyền về các thủ tục hành chính thông qua việc niêm yết tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả ở vị trí thuận lợi nhất; in thành bộ tài liệu, hồ sơ 

mẫu đặt tại bàn viết hồ sơ; đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử và 

Trang thông tin tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; 

công bố thông tin trên màn hình cảm ứng đặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả; giới thiệu, hướng dẫn bằng văn bản, thư điện tử khi người dân, tổ chức, 

doanh nghiệp có nhu cầu. 

- Đăng tải các văn bản về cải cách hành chính của các cơ quan cấp trên, 

các quy định, cơ chế, chính sách có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 



 

doanh của tổ chức, cá nhân trên Cổng (Trang) thông tin điện tử ngay sau khi 

được ban hành. 

- Thông báo rộng rãi, công khai địa chỉ đường dây nóng, thông tin về tiếp 

nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Cổng 

(Trang) thông tin điện tử và các kênh thông tin đại chúng khác; phân công và tổ 

chức tiếp nhận, xử lý, trả lời bằng văn bản cho người phản ánh, kiến nghị; đồng 

thời đăng tải nội dung trả lời trên Cổng (Trang) thông tin điện tử theo quy định. 

- Sử dụng tờ rơi để truyên truyền, hướng dẫn về cách thức nộp hồ sơ trực 

tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3, 4; dịch vụ chuyển phát nhanh kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính; ứng dụng tin nhắn (SMS) tự động thông báo tiến độ, 

kết quả giải quyết hồ sơ. 

- Cán bộ, công chức, nhân viên tại các cơ quan, đơn vị phải giao tiếp, ứng 

xử văn minh, lịch sự, thân thiện, hòa nhã, tận tình, giải quyết công việc nhanh 

chóng, chuyên nghiệp, sẵn sàng giúp đỡ người dân, tổ chức và doanh nghiệp; 

thực hiện nghiêm các quy định tại Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 

30/6/2015 của UBND tỉnh, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân 

dân, từng bước củng cố hình mẫu chính quyền đối thoại, nói đi đôi với làm. 

- Lãnh đạo cơ quan, công chức, nhân viên cần chủ động, tích cực hướng 

dẫn trực tiếp cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp về các thủ tục hành chính do 

cơ quan chủ trì giải quyết; hướng dẫn, thao tác minh họa và khuyến khích người 

dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng Internet ở 

mức độ 3. 

3. Tuyên truyền thông qua cơ quan thông tấn báo chí, phương tiện 

truyền thanh 

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng chuyên mục, 

chuyên trang về cải cách hành chính. 

- Thông tin, giới thiệu các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, 

các điển hình tốt, cán bộ, công chức tiêu biểu trong cải cách hành chính. 

- Thường xuyên thông tin trong các hội nghị, hội thảo cải cách hành 

chính, về các mô hình, giải pháp đang được triển khai cho các cơ quan báo chí 

để hỗ trợ tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của UBND thành phố. 

- Chủ động cung cấp tin, bài, trả lời phỏng vấn khi có đề nghị của các cơ 

quan thông tấn báo chí theo quy định hoặc chỉ đạo của tỉnh, thành phố. 

- Tạo thuận lợi cho các cơ quan báo chí giám sát, phản ánh tâm tư, nguyện 

vọng của tổ chức, cá nhân đến cơ quan nhà nước. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, đề nghị các cán bộ, công chức, nhân viên của 

Phòng chủ động nghiên cứu triển khai thực hiện theo đúng quy định. 



 

2. Giao Bộ phận Văn phòng phối hợp với Phòng Nội vụ, các cơ quan 

thông tin đại chúng để cung cấp thông tin về hoạt động cải cách hành chính có 

liên quan đến cơ quan theo chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng. 

3. Giao Bộ phận tuyên truyền phối hợp với bộ phận công nghệ thông tin, 

các bộ phận khác có liên quan: 

- Tham mưu Lãnh đạo Phòng tăng cường thông tin, tuyên truyền về ứng 

dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, tin học hóa công 

tác quản lý, điều hành trên địa bàn thành phố; tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, 

đơn vị về việc sử dụng, vận hành các phần mềm dùng chung do tỉnh triển khai. 

- Tham mưu Lãnh đạo Phòng tổ chức tuyên truyền về việc thực hiện thủ 

tục hành chính trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3, 4 tại UBND thành phố. 

- Tham mưu Lãnh đạo Phòng phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện tuyên 

truyền, hướng dẫn rộng rãi về việc thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 

chính công ích đến tận cấp xã, bưu điện văn hóa xã, thôn, tổ dân phố. 

- Nghiên cứu, tham mưu việc sử dụng các phần mềm trên nền tảng di 

động, các trang mạng xã hội trên nền web trực tuyến để cung cấp thông tin, phổ 

biến các quy định, chính sách cho tổ chức, công dân. 

 - Tham mưu Lãnh đạo Phòng tuyên truyền về việc xây dựng chính quyền 

điện tử, về tình hình, kết quả thực hiện Đề án thí điểm thành phố Nha Trang theo 

mô hình thành phố thông minh. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp hình thực hiện công tác tuyên 

truyền cải cách hành chính trên địa bàn thành phố. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 

2018 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố./. 

 

Nơi nhận:                                

- Phòng Nội vụ thành phố (VBĐT, b/c);   
- Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng;  
- CBCCNV cơ quan; 
- Lưu: VT, Trâm. 
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