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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 

 tại Ban Dân tộc tỉnh 

 

Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn, Ban Dân tộc tỉnh xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 

(CCHC) năm 2022 tại cơ quan như sau:  

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu chung 

 - Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các phòng chuyên môn, 

công chức, người lao động về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác 

CCHC nhà nước nói chung và công tác CCHC của tỉnh Lạng Sơn nói riêng; tạo 

chuyển biến tích cực về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục 

vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt không gây phiền hà, sách nhiễu, 

tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). 

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

tổ chức thực hiện cải cách hành chính tại Ban Dân tộc; quá trình thực thi công 

vụ của công chức, người lao động. 

 2. Yêu cầu 

 - Triển khai công tác tuyên truyền phải thiết thực hiệu quả, gắn liền với lộ 

trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch cải cách hành chính năm 

2022 của tỉnh. Việc triển khai các nội dung CCHC thiết thực, kịp tiến độ đề ra. 

Thực hiện tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm, 

nhiệm vụ của đơn vị.  

 - Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên 

truyền về cải cách hành chính lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo 

dục các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Phải góp 

phần nâng cao nhận thức và chất lượng công việc chuyên môn của công chức. 

 II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

 1. Nội dung tuyên truyền 
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- Tập trung tuyên truyền về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai 

đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy 

mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; 

Nghị quyết số 60-NQ/TU ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy 

mạnh CCHC tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch CCHC nhà nước 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; kết quả thực hiện công tác CCHC tại các cơ 

quan, đơn vị, địa phương. 

- Tuyên truyền về cải cách tổ chức bộ máy, phổ biến rộng rãi đến toàn thể 

cán bộ, công chức, người lao động về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng công tác 

tinh giản biên chế, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

công lập; tuyên truyền nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách 

nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. 

- Tình hình, kết quả triển khai cải cách chế độ công vụ. Các quy định của 

pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, 

công chức, viên chức; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, 

viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, đặc biệt là trong giải quyết công 

việc cho cá nhân, tổ chức. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền chiến lược quốc gia phát triển kinh tế 

số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; việc xây dựng chính 

quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. 

- Tuyên truyền cải thiện các chỉ số đánh giá CCHC, hiệu quả quản trị và 

hành chính công cấp tỉnh (PAPI), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Sở, 

ban, ngành và địa phương (DDCI) thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

2. Hình thức tuyên truyền 

- Xây dựng chuyên mục, đăng tải các văn bản, đưa tin, bài về thực hiện 

công tác CCHC; cập nhật bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân 

tộc trên Trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: 

http://bandantoc.langson.gov.vn; công khai bộ TTHC tại trụ sở cơ quan.  

- Tuyên truyền qua các trang mạng xã hội Zalo, Facebook… qua các hội 

nghị, tập huấn, tọa đàm, lồng ghép nội dung CCHC vào các chương trình đào 

tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc chương trình, chính 

sách do Ban Dân tộc trực tiếp quản lý.  

- Tuyên truyền biểu dương các phòng, các cá nhân thực hiện tốt, có thái 

độ tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính. 

http://bandantoc.langson.gov.vn/
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Ban chủ trì tham mưu lãnh đạo Ban chỉ đạo triển khai thực 

hiện Kế hoạch này; hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện tại 

các phòng và tổ chức thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành 

chính năm 2022; định kỳ hằng quý, 6 tháng, và năm tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh kết quả thực hiện cùng với báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành 

chính.  

2. Các phòng thuộc Ban căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Văn 

phòng Ban thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch.  

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 tại Ban 

Dân tộc tỉnh./.  

Nơi nhận: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT, VP. 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 

 

 

Vi Minh Tú 
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