
U BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN DAN PHISQNG Dôc Mp - Tur do - Hanh phüc 

s:46P/KH-uBND Dan Phwcing, ngàysl tháng nám 2021 

KE HOACH 
Thông tin, tuyên truyn Cãi cách hành chInh nhà ntró'c và cãi thin, nâng cao 

muc hài lông cüa ngirô'i dan, ti chüc di vó'i chat lu'çrng cung cp 
dch vu cong (SIPAS) cüa huyn Dan Phu'Q'ng giai don 202 1-2025 

Thirc hin K hoach s 145/KH-UBND ngày 14/6/2021 cüa Üy ban nhân 
dan Thành ph Ha Ni v thông tin, tuyên truyn Câi each hành chInh nhà nixcc 
cña thành ph Ha Ni giai doan 2021-2025; K hoch s 165/KH-UBND ngày 
28/6/2021 cüa UBND huyn Dan Phuqng v câi cách hành chinh nba nuóc cüa 
huyn Dan Phisçmg giai doan 2021-2025, U' ban nhân dan huyn Dan Phuvng 
ban hành K hoach thông tin, tuyên truyn Câi each hành chInh nhà nthc và câi 
thin, nâng cao mrc d hài lông cüa nguàri dan, t chirc di vâi ch.t luçmg cung 
cp djch vi cong (SIPAS) cüa huyn Dan Phucmg giai doan 2021-2025 vói 
nhüng ni dung ci th nhu sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 
1. Muc dIch 
- Cung cp thông tin, tuyên truyn, ph bin tri các tng lap nhân dan, di 

ngQ can b, cong cht'rc, viên chirc và ngthi lao dng v cong tác Cài each hành 
chInh (CCHC) cüa ChInh phü, các b ngành Trung ucmg, cüa Thành ph và cña 
huyn; trQng tam cong tác CCHC cüa huyn giai doan 2021 - 2025 là tiêp tc cãi 
each th t11c hành chInh và phát trin chInh quyn din tü, chInh quyn s; cong 
tác CCHC và müc d hài lông cüa ngu?ii dan di vói chit 1ung cung c.p djch vi 
cong (SIPAS) cüa các c quan, dcm vj trên dja bàn huyn. 

- Nâng cao cht luçing, hiéu qua hott dng cüa các cap chInh quyên, Co 
quan, don vj thuc Huyn trong giâi quyt cong vic, giái quy& Thu tic hành 
chinh (TTHC), cung cp djch v11 di vâi ngu'ai dan, ti chirc, doanh nghip; xay 
dirng hInh ãnh di ngü can b, cOng chüc, viên chüc tn t1iy, chuyên nghip, vi 
dan; gop phn thrc hin thng !çi các m1ic tiêu, chi tiêu CCHC cüa huyn giai 
doan 2021 -2025. 

- Tao co hi cho mci cá nhân, th chac và doanh nghip disçic tip cn dty 
dü, chInh xác, minh bach  thông tin v cOng tác CCHC; tao  dng thun trong xâ hi 
di vài cong tác CCHC; nãng cao sr hài lông cüa ngix&i dan di vói si phc vi 
cüa các cci quan nba ntrOc; phát buy vai trô giám sat, phi hp cüa các t6 chüc doàn 
th; vtn dng các 1?c  luqng qun chüng nhân dan c vu, dng viên, dóng gop )2 
kin, hap tác, tuân thü, cüng tham gia thrc hin các nhim vi CCHC cüa huyn. 

-a 



2 

2. Yêu cu 
- K hoach discic trin khai, t chirc thirc hin t?i  100% các Co quan, don vj 

thuc huyn, UBND các xà, thj trn, drçic cii th hóa t?i  K hoach thông tin, 
tuyên truyn CCHC hang nàm cüa huyn và các Co quan, don vj thuc huyn. 

- Ni dung thông tin, tuyên truyn barn sat chi dao  cUa Thành ph& cüa huyn 
v CCHC, chi s SIPAS giai don 2021 - 2025, 1ng ghép vó các ni dung tuyên 
truyn, ph bin các chü tru'ong, chInh sách cUa Dàng, pháp 1ut cüa Nba nuâc. 

- Hoit dng thông tin, tuyên tmyn duqc t chüc hiu qua, thit thirc, kjp 
thii, thu'?ing xuyén; hInh th'crc thông tin, tuyên truyn da dang, phong phü, than 
thin, phü hçrp vâi ni dung tuyên trnyn, phü hçip vâi t1rng khu vi.rc, dja bàn, các 
nhóm d& tuçYng, giip ngi dan, doanh nghip tip cn nhanh, hiu qua; ni 
dung thông tin d.y dü, chInh xác, don giãn, d hiu, có tinh djnh huóng dr 1u.n. 

IL NO! DUNG TUYEN TRUYEN 
1. Quan dim, chi dao cüa Dãng; chinh sách, quy d!nh  ctia nha nnóc ye 

CCHC 

- Quan dim, chü truong cUa Dàng; chInh sách, pháp 1ut cüa nhà nuâc; 
Chuong trInh thng th v CCHC nhà nu'âc giai doan 2021 - 2030, K hoch 
CCHC giai don 2021 - 2025 cüa ChInh phü; các Chtrcing trInh, D an, Du an, K 
ho.ch, Chi thi... và các van bàn lien quan dn cong tác CCHC do ChInh phü, các 
B, ngành Trung uong ban hành. 

- Các van bàn lãnh do, chi dto cüa Thành üy; van bàn chi do, diu hành 
cüa UBND Thành phá; các Chirong trInh, D an, Dir an, K hoch, Chi thj, các 
van bàn lien quan dn cOng tác CCHC trong giai don 2021 - 2025 và hang näm 
cüa Thành ph& 

- Các nhim v11, chuong trInh, k hoach cüa Huyn üy; K hoch, van bàn 
trin khai, t chüc thrc hin nhim vi CCHC, nhirn vii nâng cao Chi s CCHC 
(PARINDEX) va Chi s Hài lông v sir phic vii hành chInh (SIPAS) cüa UBND 
huyn và các phông, ban thuc huyn. 

2. Các nhim vu trQng tam theo 6 ni dung cüa cong tác CCHC giai 
doan 2021 - 2025 

a) Cái cách th ch 

- Rà soát, d xut süa di, b sung, hoàn thin h thng các van bàn v th 
ch, chInh sách, pháp lu.t v t chirc b may hành chInh, ch di cong vii day dü; 
nâng cao ch.t hxçmg cOng tác xây drng pháp 1ut; di mâi, nang cao chat lupng, 
hiu qua thrc thi pháp lut. 

- Xây drng, ban hành van bàn quy phm pháp lu.t darn bâo ni dung, quy 
trInh, th,m quyn theo quy djnh. Thirc hin rà soát, h thng hóa van bàn quy 
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pham pháp 1ut theo quy djnh. 
b) Câi cách thu tuc hành chInh 
- Rà soát, dan giãn hóa TTHC, dan giãn boa các TTHC ni b giCta các ca 

quan hành chInh nhà nuOc. Cp nht, cong khai TTHC kjp thii, dy dü, dcing quy 
djnh cüa pháp 1ut dixOi nhiu hInh thüc khác nhau, tao  thun Ii cho ngui dan, 
t chüc tim hiu và thisc hiên. 

- Di mth viêc thuc hién ca ch mtt cra, mt càa lien thông trong giãi 
quyt TTHC theo hiióng nâng cao cht luçing phiic vii, không phân theo dja giói 
hành chInh. 

- Tang c.r&ng 1rng ding cOng ngh thông tin trong giái quyt TTHC; kt 
ni, chia sé dU 1iu tr các Ca sà di 1iu cüa Thành ph v&i Cng Djch vii cong 
quc gia; dy manh  vic giãi quyt TTHC trên mOi truing din tir gn vôi vic 
dánh giá müc d hài lông cüa th chüc, cá nhân, cong dan v sir phiic vi1 cüa các 
co quan hành chInh t& huyn dn xã, thj trân. 

c) Câi each th chrc b may hành chinh nhà nuâc 
- Rà soát, sp xp, d xut tinh gçn b may các Ca quan, don vj theo hung 

giârn du mi t chirc trung gian, khc phiic trüng 1p, chng chéo chüc näng, 
nhiêm vii. Thiiôrng xuyên rà soát, quy djnh b sung, si:ra di chirc näng, nhim vii 
cüa các cci quan, don vj thuc huyn theo phân cp và quy djnh cüa Trung uang, 
Thành ph& 

- Th%rc hin dôi m&i h thng t chüc, nâng cao hiu qua hoat dng các dan 
vi si,r nghip cOng lap. 

- Thuc hin chuyn các don vj sir nghip cOng ip sang tir chü theo li) trinh; 
tang t) 1 các don vi tr chü mt phn. 

d) Cái cách ch d cong 

- Nâng cao cht luçvng tuyn diing, nâng ngch cOng chuc, thäng hng viên chuc. 
- Dào tao  bM duüng nâng cao cht luqng can b, cOng chuc, vién chüc phü 

hqp vâi yêu cu và tInh hInh thixc tin cüa huyn, trong do tp trung dM mOi ni 
dung, phuang pháp dào tao,  bi duOng, chü tr9ng dánh giá chat luqng dào tao, 
bi duong các k nàng chuyên sâu v quân 1 nhà nhxâc, kin thirc k5' näng 
chuyên ngành theo tiêu chun k& qua du ra; cp nht kin thuc lien quan dn k 
näng giao tip, üng xü; k náng tham mini, k näng xir 1 tInh hung, tp trung 
dào tao,  bi dizong thOrn dM tlxçmg hçc vién lam cong tác tham mini v t chüc 
can b, lânh dao  cp xã, thj trn. 

- Thirc hin sp xp 'a  di ngü can b, cong chuc, viên chüc theo vj trI 
vic lam, khung nàng lrc, báo dam dung ngi.räi, dung vic, nâng cao ch.t lugng, 
hçip 1 v ca cu. 
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- Di mói co ch quàn 1 vâ ch d, chInh sách &M vói di ngü can b, 
cong chüc a xã, thl trn và nhUng ngtthi hoat dng không chuyên trách a cp xã, 
thi trn. 

- Di môi phuang pháp, quy trInh dánh giá phân Eoti can b, cong ch&c, 
vién chüc theo huàng dan chü, cong khai, minh bach,  1uçing boa các tiêu chi dánh 
giá và d cao trách thim nguYi drng du. Thirc hin dánh giá, xp 'oai  can b, 
cong chüc, viên chi'rc h&ng tháng theo hu&ng xác djnh ro kt qua du ra. 

- Tang ci.rang 1ut, k cuang hành chInh trong hoat dng cong vi; kjp 
thai phát hin, xà 1 nghiêm minh nhung t chi'rc, cá nhân sai phm. 

e) Câi each tài chInh cong 
- Thirc hin di mâi cci ch tr chü v tài chInh tai  các Co quan hành chmnh 

và don vj sir nghip cOng lip. 
- Ti'rng buóc co cu laj  thu ngân sách cüa huyn theo huàng bn v1tng, tang 

thu tr khu vlrc kinh doanh djch vçi; dy manh  các giâi pháp quán 1, khai thác 
ngun !lrc tài chinh tir tài san cOng; tang cu&ng buy dng các ngun hrc cüa xä 
hi cho du tu phát trin kinh t - xâ hi cüa huyn; tip t11c rà soát, cc cu lai  chi 
ngân sách theo huàng tit kim chi thu?mg xuyên, tp trung ngun hrc cho chi 
du tix phát trin. 

- Sit ch.t k' 1u.t, k cuong tài chInh; tang cuang thanh tra, giám sat và 
cong khai minh bach  trong cong tác quân 1, sfr diing ngân sách, phOng chng 
tham nhüng, thi:rc hành ti& kim, ch6ng lang phi. 

f) Xây dirng vâ phát trin ChInh phü din ti:r, Chinh phü s 
- Phát trin ha tng s, ha tng CNTT, ha tng dü lieu,... k& nôi lien 

thOng, dng b và thng nh.t, phic vii trin khai Chinh quyn din t1r, xây drng 
ChInh quyn s& tao nn tang phát trin kinh t s, xA hi s& xây dirng Thành 
ph thông minh. 

- Phát trin cac irng dung, djch vi ni b; dQ 1iu ni b; nn tang, h thng 
ni b nhm di mói phirong thic lam vic, nâng cao näng sut, hiu qua boat 
dng cüa co quan nhà nuàc; giám chi phi và thai gian xü 1 cong vic. 

- Phat trin üng diring, djch vi phic vi nguai dan, doanh nghip. Nâng cao 
hiu qua djch vi cong trirc tuyn müc d 3, müc d 4 trên Cng djch vi cOng 
Thành ph vâ tang t 1 djch vi cOng dü diu kin kt ni thành cOng vói Cng 
djch vii cong Qu6c gia. 

A A 9 9 A 3. Tuyen truyen ket qua CCHC cua Thanh pho, Huyçn 
- Thông tin dy dü, lien tic qua trInh thirc hin các nhim vi cüa cong tác 

CCHC cüa Thành ph& cüa Huyn; các kt qua ni bt trong cong tác CCHC cüa 
Thânh ph6, huyn trén các lTnh virc; kt qua thirc hin các Chuong trinh, K 



5 

hoach, D an, Di,r an, nhim vii trong giai doan 2021 - 2025, kt qua hang näm, 
kt qua tirng hoat dng v CCHC. 

- Thông tin dy dü kt qua các Chi s CCHC (PAR INDEX), Chi s hài 
lông cüa ng1xô'i dan di vâi sir ph%lc vi cüa c quan nhà nithc (SIPAS), Chi so 
Hiu qua quàn trj va hành chInh cong cp tinh (PAPI); Chi s Näng lirc canh 
tranh cp tinh (PCI); Chi s sn sang irng diing CNTT (ICT) và các chi s khác 
do lithng tInh hiu qua cüa hoat dng chInh quyn Thãnh ph6, huyn. Thông tin 
k& qua các chi s dánh giá, kt qua xp Ioai thi dua cüa huyn, các xâ, thj trn 
trên dja bàn huyn. 

- Thông tin, tuyén truyn các dim dt phá, sang tao,  các mô hInh m1i, 
cách lam hay cüa t chi:rc, tp th trong CCHC; các sang kin, tung cüa di 
ngfl can b, cong chrc, viên chirc huyn; các tm gtrng can b, cong chirc, viên 
chirc và ngisâi lao dng üng xi:r van minh, Co trách nhim tn tidy, có tinh thn, 
thai d dOng mvc  trong phic vi nhân dan; các cá nhân, tp th có thành tIch xut 
sc duqc khen thu&ng trong cong tác CCHC. 

- Thông tin và xây dirng các kênh thông tin d tip nhn các kin d xut, 
gop , phát hin, hin k. . .cüa các t chüc doàn th& các th chüc xâ hi, doanh 
nghip, qun chiing nhân dan dii vâi cong tác CCHC; phán ánh cüa ngixOi dan 
d6i vói cong tác CCHC cüa Thành ph& huyn và nhüng kt qua khc phiic, xir l 
các vn d ngithi dan, du 1un birc xüc; vic tip thu, phãn hi ' kin dóng gop và 
kt qua xi:r 1 các kin nghj, d xu.t cüa t chirc, cá nhân dM vOi chInh quyn. 

III. HINH THI5'C TUYEN TRUYEN 
1. Thông qua các phung tin thông tin dai  chuing: He thng ba truyn 

thanh các xa, thj trn; các bang tin cong cong tai  các khu dan cu, t dan ph&..; 
tang cuthng 1rng dung CNTT trong cong tác tuyên truyn nhu tuyén tniyn trên 
Cng thông tin din ti:r huyn; Trang thông tin din tfr các xa, thj trn; mng xa 
hi (Zalo, Viber, Facebook...) t?o  diu kiin thun Igi cho t chtrc, cá nhãn tra 
cüu, tim hiu thông tin. 

2. Tuyên truyn trirc tip hoc long ghép ni dung tuyên truyn thông qua 
boat dng sinh hoat các t chüc dàng, doàn th, khu dan Cu; các cuc h9p, giao 
ban, tp hun, dào tao,  bi duO'ng, t9a dam cüa Co quan, don vj và thông qua di 
ngü cong tác viên. 

3. Tuyên truyn tr%rc quan: panô, áp phIch, khAu hiu; bang thông báo, bang 
cong khai, bang tin cOng cong  tai các khu dan cur, tt dan ph& tôa nhã chung cu..., 
bang tin, man hInh din tà tai  trii s& UBND các xâ, thj trn, các cci quan, don vj. 
ChU dng, kjp thii niêm yt tai  B ph.n Mt ct'ra UBND huyn va các xa, thj 
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trn, &ng th?ñ däng tâi dty dü các TTHC ti Cng thông tin din tü' huyn; Trang 
thông tin din tü các xã, thj trn. 

4. Thông qua các cac cuOc thi tim hiu, hOi  din cho các tuyên truyn viên, 
báo cáo viên cp Co sâ v CCHC; trao di, di thoai, tip xüc cfr tn, ... phü hqp 
viii tirng nhóm di tucYng và các hInh thiirc tuyên truyn khác phü hçip vâi dc 
dim, tInh hInh cüa cci quan, don vj. 

5. Nghiêm tue thigrc hin vic cung cp thông tin cho báo chi v cong tác 
CCHC cüa huyn, cung cp thông tin djnh k' vá dt xut theo quy djnh cüa 
Thành ph, quy dtnh  chi tit vic phát ngôn và cung cp thông tin cho báo chi cüa 
các co quan hành chInh nhà nuâc. 

IV. KINH PHI 
Các co quan, don vj chü dng b trI kinh phi trong dir toán ngân sách ducic 

giao hang näm d thirc hin nhim vii theo k hoach. 
V. TO CH1C THU'C HIN 
1. Phông Van boa và Thông tin 
- Phôi hçip vói phOng Ni v11, phông Tix pháp, Van phông HDND và 

UBND huyn, Trung tam Van boa - Thông tin và Th thao huyn huàng dn các 
Co quan, don vj, UBND các xa, thj trn trong trin khai thi;rc hin hiu qua k 
ho.ch tuyên truyn cUa huyn. 

- Phi hçip vâi phông Ni vi;i tham muu UBND huyn biu duong, khen 
thu&ng va nhân rng các hInh thirc tuyên truyn hiu qua. 

- Cp that,  däng tái tin bài tuyen truyn v CCHC, SIPAS, PAR1INDEX trên 
Cng thông tin din tCr cüa huyn và huàng dn các xã, thj trn tang cuông th&i lucmg 
tuyên tmyn, b trI th?i gian phát thanh trén dài truyn thanh; dang tâi len Trang 
thông tin din tr các tin bài hçp 1, hiu qua. 

- Dam báo duy trI hoat dng cüa Cng thông tin din tü huyn. 
- Lng ghép ni dung tuyên truyn v CCHC g&n vói các nhim vi;i 

tham mu'u trin khai thi;rc hin Chuong trInh s 06-CTr/TU cüa Thành üy 
v "Phát trin van hóa; nâng cao chit luqng ngun nhân h1c; xây di;rng ngi.thi Ha 
NOi thanh ljch, van minh giai don 2021-2025" vâ các b quy t.c iirng xir cUa 
Thành ph trén dja bàn huyn. 

2. Trung tam Van boa - Thông tin và The thao huyn 
- Chju trách nhim chü tn, d xu,t vâ t chüc thi;rc hin nhim vi;i tuyên 

tnuyn c dng tri;rc quan v CCHC, SIPAS, PARIINDEX trên dja bàn huyn. Dê 
xuAt các chwmg trInh, phucing an tuyên truyn tnirc quan v CCHC hang näm và 
các kS'  cuc, g.n viii nhim vv tuyên truyn, c dng các ni dung, nhim vi 
khác do huyn giao. 
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- T chüc, 1ng ghép các nôi dung v CCHC, SIPAS, PARINDEX thông 

qua các boat dng van hóa, th thao, lien hoan san khu không chuyên, van ngh 
qun chiing. 

3. Van phông HOND và UBND huyn 
- Thu?ng xuyên cp nht, giri d.y dü b thu tl:lc hành chInh cüa các Co 

quan, don vj, UBND huyn, xã, thj tr.n và các thông tin v câi cách hành chInh 

v Phông Van hóa vâ Thông tin huyn d dAng tái kjp thñ len Cng Thông tin 
din tr cüa huyn. 

- Niêm yt cong khai các TTHC d ngthi dan d dàng tip can, hiu ducic 

trInh tir, thu tiic thrc hin. Cong khai thông tin duông day nóng, dja chi tip nh.n 

phãn ánh, kin nghj cüa cá nhân, t chüc v quy djnh hành chInh noi tip nhn và 
trã kt qua TTHC. 

- Hrng dn nguii dan và doanh nghip tip can, sr ding thithng xuyên 
các tin Ich cüa huyn trong vic giãi quy& TTHC tai  b phn tip nhân và trã két 
qua hin dai  theo co ch mt cira, mt cüa lien thông, cách thrc thirc hin TTHC 

tnrc tuyn a mirc d 3,4 và qua djch vi bixu chInh cong Ich dam bào hiu qua, 
ch.t luçvng. 

- Chu tn, phi hcip các co quan lien quan t chirc thông tin báo chI djnh kS' 
v kt qua và giài pháp thirc hin CCHC trén dla  bàn huyn. 

- Chu trI, duy trI hot dng hiu qua các h thng üng diing CNTT dtrçic k 
kt vai VNPT gm: H thng thông tin báo cáo và chi dao  diu hành; Phn mm 
phOng h9p không giy tä và phát huy hiu qua h thng quãn l phãn ánh và 
tucYng tác tr%rc tuyn VNPT ORIMX trên dja bàn huyn. 

4. Phông Ni vu 

- Phi hçip vói phông Van boa và Thông tin, Van phông HDND và UBND 

huyn, Trung tam Van boa - Thông tin và Th thao huyn trin khai thirc hin 
có hiu qua k hoach tuyên truyn; don dc, hrng din các don vj trong cong 
tác tuyên truyên. 

- Chü trI t chrc các t.p hun, bi diio'ng k5' nàng, nghip vii, trong do 1ng 
ghép ni dung CCHC, ni dung Chi s PAINDEX, SIPAS, PAPI di vài can b, 
cOng chuc, viên chirc trên dja bàn. 

- Xây dung, cung cp ni dung tuyên truyn và cung cp tài 1iu, ni dung lien 

quan dn cong tác cài each hành chInh, Chi s Hài lông (SIPAS) d phông Van 
boa và Thông tin, Trung tam Van hóa - Thông tin và Th thao huyen  thirc hin 
tuyên truyên. 

- Tham muu cOng tác khen thuâng vic thiic hin K hoach  gn vói cong 
tác khen thiz&ng chung v CCHC. 
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5. Phông Tir pháp 
- Ch tn, phi hçrp vâi các Co quan, don vj, UBND các xa, thj trn t chirc, 

trin khai thirc hin vic 1ng ghép ni dung Câi cách hành chInh nhà nithc và cài 
thin, nâng cao müc d hài lông cüa ngiiYi dan, t chüc dM vâi ch.t hrcng cung 
cp djch vii cong vào cong tác tuyên truyn, ph bin giáo dçic pháp lust, các 
cuc thi tim hiu v chInh sách pháp 1u.t trên dja bàn huyn. 

- Thurng xuyên rà soát các thu tiic hành chInh theo các 1mb vrc dam bào 
can cur pháp l thirc hin. 

6. Phông Tài chInh - Kê hoch 
Phãn b kinh phi và hixó'ng dn chi ngn sách cho cong tác tuyên truyn 

CCHC, SIPAS, PAPI, PAINDEX hang näm trên dja bàn huyn theo k hoch d ra. 
A A A 7. Be ngh Ban Tuyen giao Huyçn uy 

Chi dao, djnh huthng cong tác thông tin, tuyên truyên cong tác CCHC, 
SIPAS, PAPI, PAINDEX cüa huyn dam bão chit 1uçmg, hiu qua. 

8. B ngh Uy ban Mt trn To quc Vit Nam huyn 
Hithng dn Uy ban Mtt trn T quc các xã, thj trn và các t churc thành 

viên nm tInh hInh du 1un v mi.rc d hài lông cuia các tng l&p nhân dan trên dja 
bàn gn vth vic thirc hin CCHC cüa huyn, xã, thj trn thông qua các hi nghj, 
các buii sinh hoat  ti khu dan cu, t dan ph& 

9. Các phông, ban, ngành lien quan và UBND các xã, thj trn 
- Can cü vào churc näng, nhim vu trin khai thirc hin cOng tác CCHC cüa 

don vj nhm cái thin, nâng cao Chi s PAPI, Chi s SIPAS, Chi s PAINDEX 
cüa Thành ph, cüa huyn. 

- UBND các xã, thj trn chü dng xây drng k hoach thông tin, tuyên 
truyn Cái cách hành chinh nba nuxâc và cái thin, nâng cao müc d hài lông cüa 
nguäi dan, t churc di vói cht lu'çmg cung cp djch vi cong (SIPAS) giai don 
2021-2025. Can cur tInh hInh, dc dim cüa don vj thirc hin tuyên truyn bang 
nhiu hInh thuic da dng, phong phü. Chi dao  dài truyn thanh xây dirng chuyên 
miic phát thanh v các van bàn quy phm pháp 1u.t mài, các thu tuc hành chInh 
mâi trong các linh virc quàn 1. 

- Lng ghép cong tác tuyên truyn cal cách hành chInh vào cong tác tuyên 
truyn, ph bin, giáo diuc pháp lut; chü dng phi hcip v&i các t chu'rc doàn the 
trong vic tuyên truyn các nOi  dung phü hçip vâi tmg ngành, trng don vj và turng 
dia phuong. 

- Co co ch cung cp thông tin thusxng xuyên cho CáC co quan báo dài, 
Cng thông tin din tur cUa huyn và däng tãi kjp thri len Trang thông tin din tü 
xã, thj trn v cong tác CCHC cüa don vj mInh. 
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- Thu?ng xuyên duy trI horn thu gOp cüa cong dan, t chüc, doanh 
nghip dn giao djch và giái quyt các thO tiic hành chInh ti tr11 sâ tip cong dan, 
B phn Mt cra cüa UBND huyn, xã, thj trn. 

- Gn cOng tác tuyên truyn cái cách hành chInh vâi cong tác thi dua, khen 
thu&ng trong hoat dng cüa các Co quan, th chüc, don vj. 

- Các don vj duac giao chü trI các ni dung c11 th (PhOng Ni vii, PhOng 
VAn hóa và Thông tin, Trung tam VAn hóa Thông tin và Th thao, PhOng Tu 
pháp, VAn phông HDND và UBND huyn) có trách nhim chü dng tham mu'u, 
d xut, theo döi, dOn dc, t chi:rc thirc hin nhim vii; tng hçp, xây dirng báo 
cáo chuyên d v kt qua di vài các nhim vi thrgc giao, gi:ri UBND huyn 
(thông qua PhOng Ni vii) trurc 05/6 hang nAm (dM vâi báo cáo 6 tháng) và trurc 
06/12 hang nArn (di vci báo cáo nArn). 

Trên day là K hotch thông tin, tuyên truyn Cái cách hành chinh nhà nuâc 
va cãi thin, nâng cao müc d hài lông cüa nguêi dan, t chirc di vth chat luqng 
cung c.p djch vi cOng (SIPAS) cüa huyn Dan Phisçing giai don 2021-2025, 
UBND huyên yéu cu các phOng, ban, ngành, UBND các xA, thj trân nghiêm tüc 
thuc hiên./)l 

Noi nhân: 
- UBND thành pho Ha Ni; 
- So NOi  vu TP.Hà NOi; 
- SO TT&TT TP.Hà Nôi; 
- ThirOng trirc Huyn u; 
- Thixông trirc HDND huyn; 
- Các phOng, ban, dcrnvj; 
- UBND các xã, thj trân; 
- Lisu: VT, VHTT 

Dào Th Hông 
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