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UỶ BAN NHÂN DÂN
 XÃ CAO THẮNG

Số:      /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Cao Thắng, ngày    tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả công tác tuyên truyên công tác Cải cách Hành chính 

6 tháng đầu năm 2022

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện Thanh Miện về tuyên truyền cải cách 
hành chính năm 2022. Ủy ban nhân dân xã Cao Thắng báo cáo kết quả thực hiện 
công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm năm 2022 như sau:

          I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

          1. Công tác triển khai

          Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện về tuyên truyền cải cách hành chính 
năm 2022. UBND xã Cao Thắng đã ban hành Kế hoạch số 12A/KH-UBND ngày 
07/4/2022 về tuyên truyền hướng dẫn dịch vụ công mức độ 3-4 trên địa bàn xã và 
các văn bản triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính và tiếp tục triển khai 
có hiệu quả.

          2. Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính

          a) Nội dung, hình thức tuyên truyền.  

          Sáu tháng đầu năm, UBND xã đã tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt tới 
cán bộ, công chức, trực thuộc các văn bản chỉ đạo của cấp trên và của UBND xã.

          Tuyên truyền về các kết quả, chỉ số CCHC: UBND xã dựng triển khai, yêu 
cầu  công chức xã tuyên truyền phổ biến kết quả các chỉ số CCHC; chỉ số hài lòng 
của người dân đối với sự phục vụ tại UBND xã.

          Việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính bằng nhiều hình thức phù 
hợp: Lồng ghép, đưa các nội dung, thông tin về CCHC trong các buổi họp giao ban, 
họp định kỳ; trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại UBND xã đồng thời tổ 
chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm về các nội dung liên quan đến CCHC, 
từ đó phát hiện cách làm mới, hay, đem lại hiệu quả thiết thực.

          Thường xuyên kịp thời cập nhật, rà soát, niêm yết công khai, đầy đủ các thủ 
tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung tại một cửa UBND xã để người dân, doanh 
nghiệp dễ dàng tra cứu. 

           - Tổ chức phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ và thường xuyên các nội 
dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Trung ương và của tỉnh; 
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Kế hoạch CCHC, kiểm soát TTHC năm 2022 của huyện của xã thông qua các Hội 
nghị.

          - Triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng 
thông tin điện tử chuyên ngành.

          b) Thống kê lượng tin bài thực hiện công tác tuyên truyền.

          Duy trì nâng cao chất lượng chuyên mục CCHC trên trang thông tin điện
tử của xã, đã đăng tin, bài viết về công tác CCHC liên quan đến các lĩnh vực của địa 
phương. Thường xuyên đăng tải những bài viết tuyên truyền chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước và việc tổ chức thực hiện công tác CCHC. Thực 
hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, nâng cao 
chất lượng quản trị và hành chính công của ngành; chú trọng biểu dương các cá 
nhân, đơn vị làm tốt để nhân rộng điển hình; những nơi làm chưa tốt, còn tồn tại, 
hạn chế để phê bình, rút kinh nghiệm; đặc biệt chỉ ra những nơi có hiện tượng tiêu 
cực, nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính, để những phản ánh, 
kiến nghị của tổ chức, công dân, doanh nghiệp có thể đến được với UBND xã, 
người có thẩm quyền biết, giải quyết. Kết quả 100% các đơn vị đã tổ chức tuyên 
truyền công tác cải cách hành chính đảm bảo theo đúng kế hoạch.

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

          II. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2022.

          1. Tiếp tục tuyên truyền các nội dung CCHC trong trong cơ quan. Thường 
xuyên kịp thời cập nhật, rà soát, niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính 
đã được sửa đổi, bổ sung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để người dân, doanh 
nghiệp dễ dàng tra cứu, tìm hiểu.

          2. Duy trì nâng cao chất lượng chuyên mục CCHC trên Cổng thông tin điện 
tử của xã. Thườngxuyên đăng tải những bài viết tuyên truyền chủ trương,chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước và việc tổ chức thực hiện công tác CCHC. Thực 
hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, nâng cao 
chất lượng hoạt động tại một cửa UBND xã.
          3. Phối hợp với các cơ quan liên quan duy trì các chuyên trang, chuyên mục 
cải cách hành chính để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành 
chính của UBND xã đến với các tầng lớp nhân dân. Cập nhật, đăng tải kịp thời, đầy 
đủ bộ thủ tục hành chính của cơ quan Sở và các thông tin về CCHC.

          4. Tham gia các cuộc thi tìm hiểu, sáng kiến, giải pháp về CCHC bằng các 
hình thức thi viết, sânkhấu hóa,... nhằm tuyền truyền các nội dung CCHC; tiếp nhận 
các sáng kiến, giải pháp, cách thức thực hiện mới của người dự thi trong công tác 
CCHC, để có cơ sở lựa chọn, đưa vào triển khai áp dụng trong thực tế để góp phần 
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nâng cao hiệu quả công tác CCHC của xã.
          5. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng 
về CCHC, hiệu quả quản trị và hành chính công nhằm trang bị và cập nhật những 
kiến thức, kỹ năng cần thiết về cải cách hành chính, cập nhật các kiến thức về quan 
điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ về công tácCCHC nhà nước.

          6. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử của xã; tuyên 
truyền và đẩy mạnh việc triển khai cung cấp và tiếp nhận, giải quyết, xử lý hồ sơ 
thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 theo lộ trình đã đề ra và thực hiện quy 
định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại một cửa UBND 
xã.

          Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành 
chính 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm  6 tháng cuối năm 2022. UBND 
xã Cao Thắng trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- Phòng Nội vụ;
- UBND huyện;      (báo cáo);          
- TT Đảng ủy;
- LĐ UBND xã;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Trần Mạnh Nhường
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