
UBND TINH HU14G YEN 	CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
SO XAY DUNG 	 JJc lp - Tir do - Hnh phñc 

S: 45 /KH-SXD 	 Hung Yen, nga'ya,7 tháng 01 nàm 2018 

KE HOACH 
Tuyên truyên cal cách hành chinh nãm 2018 

Thirc hin Ke^ hotch so^ 406/KH-UBND ngày 26/12/2017 cüa I:Jy ban 
nhân dan tinh Hung Yen ye Tuyên truyên cal cách hành chinh näm 2018; 

Si My dirng xây dirng Ke^ hoach tuyên truyên cãi cách hành chinh näm 
2018, nhu sau: 

I. MUC filCH, YEU CAU 

1. Miic dIch 

Thông qua cong tác thông tin, tuyên truyên gop phân nâng cao nhn thrc, 
trách thim cüa can b, cOng chüc, viên chüc, ngui lao dng trong vic thirc 
hin nhim vii câi each hành chinh; Thirc hin có hiu qua ca chê mt ci:ra, mt 
cüa lien thông theo hung van minh, hin dai.  Day manh irng dung cOng ngh 
thông tin, rut ngàn quy trInh, nâng cao chat 1ucng giái quyêt cong vic cüa Ca 
quan dOi vâi Ca nhân, to chirc. 

Tip tiic dy manh  câi cách hành chinh theo huóng minh bach,  g9n nhç, 
don giãn. Nâng cao nhn thüc cüa can b, cong chirc, viên chüc ye nghia, mic 
tiêu và ni dung thirc hin cãi cách hânh chInh; tang cumg sr tham gia cüa 
ngu'?ñ dan, doanh nghip và các tO chiirc xã hi nhãm thçrc hin có hiu qua cOng 
tác cài cách hành chinh nhà nuóc trong giai doan hin nay. 

2. Yêu câu 

Cong tác thông tin, tuyên truyn ve^ cái cách hành chinh phãi thirc hin 
thung xuyên, lien tiic, da dng, phong phü ye ni dung và hInh thüc, theo 
huing thiêt thirc, hiu qua, diing dôi tuçng; Tuyên truyên sau rng, có hiu qua 
tôi can b, cong chrc, viên chCrc và nguYi lao dng nhäm dáp üng kip thai, day 
dü nhu câu näm bat, tim hiêu thông tin ye cong tác cài each hành chinh nba 
nuc, nhât là cái cách thu t1Tc hành chinh. 

II. NQI DUNG, HNH THIJ'C TUYEN TRUYEN 

1. Ni dung: 

Tuyên truyn, pho^ bin sâu rng v tm quan trong, nghTa, mvc  tiêu và 
tác dng cüa CCHC den phát trien kinh tê, xa hi; vai trô, trách nhim cüa các 
cp fly Dáng, chinh quyên, doàn the dOi vâi vic triên khai các nhim vii câi 
each hành chinh. Tuyên truyên, phô biên các van bàn chi dao cap B, ngành 
trung uang, và cüa tinh ye cOng tác câi cách hânh chinh. 

Tip tçic dy manh  và thirc hin dng b cai each thU tue hành chinh; 
tuyên truyn dy dU, kip thiii các van bàn quy pharn pháp luQtt dA du?c  rd soát, 



sixa doi, bo sung, cac thu tuc hanh chinh da dugc don gian hoa hoc mai ban 
hanh, dam bao cac dieu kin can thiet de thuc hien tot nhiem vu. 

Thuc hien ung dung cong nghe thong tin trong tip nhan va giai quy& ho 
so thu tuc hanh chinh tai Bo phan tiep nhan va tra ket qua hien dai theo co the 
mot cira, mot cira lien thong cua S. 

Tuyen truyen viec trien khai va ket qua thuc hien cham diem xac dinh Chi 
so cai each hanh chinh cap tinh theo Ke hoach cua UBND tinh va Si Noi vu. 

2. Hinh thirc tuyen truyen 

Thong tin, tuyen truyen ve CCHC thong qua: Cong Thong tin din tit cua 
S&, cac cuoc hop giao ban cua co quan. 

Throng xuyen cap nhat bo thu tuc hanh chinh mad ban hanh hoac sira doi, 
bo sung kip thoi niem yet tai tru sd va dang tai len Cong thong tin din tit cua 
Si. 

Niem y& cong khai, minh bach, day du, chinh xac, ro rang, de hieu, dung 
quy dinh cac thu tuc hanh chinh tai Bo phan tiep than va tra ket qua cua co quan 
Sa. 

III. TO CHffC THVC HIEN 

Cac phong S& can cu Ke hoach thuc hien. 

Tren day la Ke hoach Tuyen truyen cai cach hanh chinh nam 2018 cua Si 
Xay 
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