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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021 

 

 Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày  05/01/2021 của UBND thị 

trấn Yên Châu về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành 

chính năm 2021; Ủy ban nhân dân thị trấn ban hành kế hoạch truyên truyền 

công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn với những nội dung sau: 

 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU. 

 1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các 

cấp, các hội đoàn thể tích cực tham gia công tác tuyên truyền để thực hiện tốt 

nhiệm vụ công tác cải cách hành chính đã đề ra. 

 2. Nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, 

người đứng đầu cơ quan; cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, 

mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp 

phát triển kinh tế - xã hội. 

3. Tuyên truyền sâu rộng các văn bản của Trung ương, tỉnh và huyện về 

công tác cải cách hành; Quyết định số 09/2015/Q - TTg ngày 25/3/2015 của Thủ 

Tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một 

cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Chỉ thị số 33 - 

CT/TU ngày 01/12/2014 của Ban thường vụ tỉnh ủy Sơn La về tăng cường sự 

lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính;  

 4. Việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021 được áp 

dụng bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng và phải có sự tham gia 

phối hợp của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị. 

 II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, KINH PHÍ VÀ THỜI 

GIAN TRIỂN KHAI. 

 1. Nội dung tuyên truyền 
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Tuyên truyền phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và 

tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế, xã hội. Tuyên truyền 

phổ biến các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, huyện về công tác cải 

cách hành chính. 

Tuyên truyền phổ biến vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, của người 

đứng đầu cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc thực hiện nhiệm vụ 

cải cách hành chính ở từng cơ quan, đơn vị đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn 

viên, hội viên. 

Tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, chú 

trọng một số vấn đề chủ yếu như: Đất đai, xây dựng, hộ tịch, hộ khẩu, công 

chứng, chứng thực, xử lý vi phạm hành chính, khiếu nại, tố cáo,… 

2. Đối tượng tuyên truyền 

 Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước, các tổ 

chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và mọi tầng 

lớp nhân dân trên địa bàn. 

 3. Hình thức tuyên truyền 

 - Tuyên truyền bằng hội nghị triển khai tại thị trấn. 

- Tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt của tiểu khu, nhóm nòng cốt, 

câu lạc bộ pháp luật. 

 - Tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của tiểu khu. 

 - Công khai các thủ tục hành chính thường xuyên, kịp thời cập nhật các 

thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung, niêm yết công khai, minh bạch các 

thủ tục hành chính tại trụ sở và bằng nhiều hình thức khác. 

 4. Thời gian triển khai tuyên truyền 

Thời gian tuyên truyền liên tục trong năm 2021. 

5. Kinh phí 

Kinh phí chi cho công tác tuyên truyền được thực hiện từ nguồn giao chi 

hoạt động tuyên truyền năm 2021. 

 III. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN.  



3 

 

1. Giao Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn phô tô tài liệu theo nội dung 

văn bản triển khai tuyên truyền. Tổ chức, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn triển 

khai thực hiện kế hoạch này. 

2. Các ông, bà tuyên truyền viên pháp luật thị trấn chủ trì phối hợp với 

nhóm nòng cốt, chủ nhiệm câu lạc bộ pháp luật, trưởng 06 triểu khu tổ chức 

quán triệt, triển khai tới toàn thể nhân dân trên địa bàn. 

3. Chủ nhiệm Câu lạc bộ pháp luật 06 tiểu khu tổ chức triển khai tuyên 

truyền tới toàn thể các thành viên trong câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt ở 

tiểu khu mình. 

4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền tới toàn thể 

đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác cải cách hành chính trên địa bàn. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 

2021 của Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Châu. Đề nghị các ngành, đoàn thể, 

tuyên truyền viên pháp luật, các tiểu khu nghiêm túc triển khai kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng Tư pháp huyện; 

- TT. ĐU-HĐND-UBND thị trấn; 

- UBMTTQVN và các đoàn thể thị trấn; 

- Các ông, bà tuyên truyền viên pháp luật; 

- 06 nhóm nòng cốt tiểu khu; 

- Lưu: VT, Cường 16b. 

      TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Sinh 
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