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BÁO CÁO
Kết quả công tác tuyền truyền cải cách hành chính năm 2021

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành 
chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết 
định số 255/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế 
hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số: 2199/KH-
UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh thực hiện cách hành chính nhà nước giai 
đoạn 2016-2020; Quyết định số: 2452/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh 
ban hành quy định đánh giá, xác định Chỉ số Cải cách hành chính của UBND cấp 
xã thuộc tỉnh Hải Dương.

Thực hiện Kế hoạch số: 34/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND xã về 
thực hiện cách hành chính  xã Bạch Đằng năm 2021;

UBND xã báo cáo kết quả tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 với 
những nội dung sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung, hình thức tuyên truyền.
- Thường xuyên đăng tin bài, xây dựng chuyên mục, các văn bản về cải cách 

hành chính; Cập nhật bộ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung, thay 
thế lên trang thông tin điện tử.

- Thông tin tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện 
CCHC của xã trên trang TTĐT; công tác tuyên truyền cải cách hành chính được 
thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc.

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện 
công tác tuyên truyền đảm bảo chất luộng, hiệu quả.

- Tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị chuyên ngành, phổ biến, 
quán triệt các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ 
công chức.

- Lồng ghép nội dung về cải cách hành chính tại Hội nghị triển khai nhiệm 
vụ công tác năm 2021; sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công 
tác 3 tháng cuối năm 2021.

- Tuyên truyền thực hiện lồng ghép trong kế hoạch tuyên truyền giáo dục 
pháp luật năm 2021, cập nhật thường xuyên, kịp thời các văn bản quy phạm pháp 
luật mới và TTHC.

- Tuyên truyền trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tuyên truyền 
trực tiếp qua hướng dẫn của UBND thị xã.

2. Thống kê lượng tin bài thực hiện công tác tuyên truyền.
- Trên trang Thông tin điện tử: Trong năm 2021, UBND xã đã đăng 45  tin 

bài về cải cách hành chính, 25 văn bản quy phạm pháp luật lên trang thông tin điện 
tử. 



Tuyên truyền, phổ biến quán triệt về nội dung CCHC của UBND tỉnh, Thị 
xã… ; các giải pháp thực hiện CCHC giai đoạn 2021-2026…

- Tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả: Hướng dẫn TTHC, tuyên truyền trực tiếp 
cho người dân về thủ tục hành chính áp dụng tại UBND xã.

- Ngoài ra các CBCC chuyên môn tham mưu các văn bản hướng dẫn theo 
lĩnh vực chuyên môn tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân có thực hiện các TTHC 
tại UBND xã.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền cải cách hành chính được UBND 

xã triển khai khá toàn diện, đồng bộ; ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và 
hướng tới mục tiêu nền hành chính phục vụ người dân. Qua đó nâng cao nhận thức 
về quan điểm và sự cần thiết phải thực hiện cải cách hành chính; Khuyến khích sự 
tham gia của tổ chức, công dân trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính; Tổ 
chức, công dân thực hiện giám sát việc thực hiện nghiêm các quy định công khai, 
minh bạch tất cả các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho tổ chức, công dân tiếp 
cận một cách thuận lợi trong việc tra cứu thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 
quyết của UBND xã.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Đề nghị UBND tỉnh, UBND thị xã, các phòng, ban thường xuyên mở các lớp 

tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng thực hiện công tác tuyên truyền CCHC theo ngành, 
lĩnh vực cho đội ngũ CBCC xã; 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022
- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung về cải cách 

hành chính nhà nước, xây dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2022.
- Tuyên truyền về cải tiến lề lối, tác phong, thái độ thực thi công vụ của 

CBCC để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu giải quyết công việc của công dân, tổ 
chức và doanh nghiệp.

- Tuyên truyền phổ biến quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. 
Tuyên truyền chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy của UBND xã 
đến cán bộ, công chức.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác  tuyên truyền cải cách hành chính năm 
2021, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của UBND xã Bạch Đằng.

Nơi nhận:                                                                     
- UBND – VP HĐND-UBND thị xã;                                                              
- TT. Đảng ủy – TT HĐND xã;               Để Báo cáo.
- CT, PCT-UBND, UV UBND xã;
- Các ngành liên quan, công chức;          Để PH thực hiện.
- Đài truyền thanh, Trưởng các thôn;
- Lưu: VT.
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