
PHỤC LỤC
MỘT SỐ NHIỆM VỤ TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRỌNG ĐIỂM

XÃ NINH THỌ NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2022 của UBND xã Ninh Thọ)

Stt Nhiệm vụ, hoạt động tuyên truyền Hình thức
tuyên truyền

Phân công 
và cách thức thực hiện Tiến độ

1

- Tuyên truyền mục tiêu, nội dung trọng tâm 
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 
nước giai đoạn 2021-2030 (ban hành kèm theo Nghị 
quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính 
phủ), Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh 
Hòa giai đoạn 2021-230 (ban hành kèm theo Quyết 
định số 4831/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của 
UBND tỉnh), Kế hoạch cải cách hành chính năm 
2022 của tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 
4782/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND 
tỉnh), Chương trình cải cách hành chính thị xã Ninh 
Hòa giai đoạn 2021-2030 (ban hành kèm theo 
Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của 
UBND thị xã), Kế hoạch cải cách hành chính của 
thị xã năm 2022.
- Tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu 
và tác động của cải cách hành chính đến phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, thị xã và địa 
phương; những kết quả cải cách hành chính nổi bật 
của Trung ương, của tỉnh và của thị xã giai đoạn 
2011-2020 và năm 2021.

- Kết hợp tuyên 
truyền trong các hội 
nghị, cuộc họp

Công chức Văn phòng – 
Thống kê tham mưu UBND 
xã

Thường xuyên 
trong năm



2
Quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình 
CCHC xã giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch cải 
cách hành chính của xã năm 2022

- Hội nghị tổng kết, 
Thông báo kết luận

Công chức Văn phòng – 
Thống kê tham mưu UBND 
xã

Quý I/2022

3
Triển khai tuyên truyền, kết hợp tuyên truyền 
CCHC trong các nhiệm vụ, hoạt động phổ biến, 
giáo dục pháp luật 

- Hội nghị triển khai
- Kế hoạch, văn bản 
chỉ đạo

Công chức Tư pháp – Hộ 
tịch tham mưu UBND xã

Theo tiến độ kế 
hoạch

4
Tổ chức Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 
2022

- Kế hoạch, văn bản 
chỉ đạo

Công chức văn phòng – 
Thống kê tham mưu UBND 
xã

Trong năm 2022

5

Phổ biến, quán triệt thực hiện Chương trình hành 
động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
(PCI) tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025; Kế 
hoạch 773/KH-UBND ngày 17/3/2021 của UBND 
thị xã Ninh Hòa về việc thực hiện Chương trình 
hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh (PCI) tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025; 
Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh khánh Hòa giai 
đoạn 2022

- Kết hợp tuyên 
truyền trong các hội 
nghị, cuộc họp 

Công chức Tài chính – Kế 
toán tham mưu UBND xã 
triển khai

Trong năm 2022

6

Tăng cường xây dựng, gửi tin bài về công tác cải 
cách hành chính, kết quả thực hiện công tác cải 
cách hành chính của cơ quan để đăng tải trên cổng 
thông tin thị xã, trang thông tin điện tử xã

Tin bài cải cách 
hành chính

Công chức chuyên môn tham 
mưu

Định kỳ hàng 
tháng

7

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến về tình hình kết 
quả rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức, kiện 
toàn chức năng, nhiệm vụ các cơ quan đơn vị thuộc 
thị xã, về các kỳ thi tuyển công chức viên chức của 
thị xã năm 2022

- Kết hợp tuyên 
truyền trong các hội 
nghị, cuộc họp

Công chức Văn phòng – 
Thống kê tham mưu UBND 
xã triển khai

Theo kế hoạch 
của thị xã

8
Phối hợp truyền thông xây dựng Chính quyền điện 
tử, Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh 
Hòa; truyền thông về việc triển khai Đề án thí điểm 

- Kết hợp tuyên 
truyền trong các hội 
nghị, cuộc họp 

Công chức Văn hóa – Xã hội 
tham mưu UBND xã triển 
khai

Trong năm 2022



xây dựng Khu dân cư điện tử

9

Tổ chức các buổi giới thiệu, tuyên truyền về Dịch 
vụ công trực tuyến; cách thức nộp hồ sơ trên Cổng 
dịch vụ công quốc gia, Trung tâm Dịch vụ hành 
chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa 

- Hội nghị triển khai
- Kế hoạch, văn bản 
chỉ đạo

Công chức Văn phòng – 
Thống kê tham mưu UBND 
xã triển khai

Trong năm 2022

10

Triển khai các giải pháp nâng cao trách nhiệm giải 
trình với người dân, nâng cao chất lượng giải quyết 
các đề xuất kiến nghị của người dân

Thông qua tiếp dân 
định kỳ, các buổi 
làm việc, tiếp xúc 
cử tri

Công chức Văn phòng – 
Thống kê tham mưu UBND 
xã triển khai

Thường xuyên 
trong năm

11

Quán triệt và triển khai thực hiện Đề án tăng cường 
công tác tuyên truyền CCHC trên địa bàn thị xã 
Ninh Hòa giai đoạn 2022-2025

- Văn bản triển khai, 
kế hoạch
- Kết hợp tuyên 
truyền trong các hội 
nghị, cuộc họp

Công chức Văn phòng – 
Thống kê tham mưu UBND 
xã triển khai

Theo kế hoạch 
của thị xã

12

Tuyên truyền về tình hình triển khai các nội dung 
hiện đại hóa hành chính trọng tâm là xây dựng 
chính quyền điện tử, chính quyền số; tình hình triển 
khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030 (ban hành kèm 
theo Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 
của Thủ tướng Chính phủ), Nghị quyết số 16-
NQ/TU ngày 19/10/2021 của Ban chấp hành đảng 
bộ tỉnh Khánh Hòa về chuyển đổi số tỉnh Khánh 
Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 
2030, Quyết định số 4607/QĐ-UBND ngày 
14/12/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban 
hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai 
đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Kết hợp tuyên 
truyền trong các hội 
nghị, cuộc họp 

Công chức Văn hóa – Xã hội 
tham mưu UBND xã triển 
khai

Thường xuyên 
trong năm
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