
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ GIA KHÁNH

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

             Số:         /KH-UBND                   Gia Khánh, ngày ..... tháng  01  năm 2023

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền cải cách hành chính trên 

hệ thống Truyền thanh năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND xã về cải cách  hành 

chính nhà nước năm 2023 của xã Gia Khánh; 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-ĐTT ngày 06/01/2023 của đài truyền thanh huyện Gia 

Lộc về tuyên truyền cải cách hành chính trên hệ thống đài truyền thanh  năm 2023 ; 

UBND xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính  trên hệ thống Truyền 

thanh năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Thông qua tuyên truyền trên hệ thống Truyền thanh góp phần nâng cao tinh thần 

trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân, các tầng lớp nhân dân trong việc 

chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về CCHC. Cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ 

của cơ quan nhà nước đối với người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

2. Thực hiện áp dụng Công nghệ Truyền thanh số để tuyên truyền có trọng tâm, 

trọng điểm, phù hợp với thời lượng tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của huyện, phát 

huy tác dụng thiết thực hoạt động Truyền thanh tuyên truyền CCHC.

II. KẾ HOẠCH, NỘI DUNG, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

1. Quý I/2023: Triển khai kế hoạch, nội dung tuyên truyền công tác chỉ đạo, điều 

hành CCHC của huyện, xã; Nội dung: Tuyên truyền  chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội 

dung CCHC; Kết quả công bố chỉ số CCHC năm 2022 xã; Phối hợp với các ngành của 

xã  biên tập, tuyên truyền những nội dung  cơ bản về CCHC tại xã để thông tin cho nhân 

dân biết, thực hiện. Tổng hợp báo cáo kết quả tuyên truyền CCHC quý I/2023(Trước 



ngày 14/03/2023).

2. Quý II/2023: Tập trung tuyên truyền các nội dung Cải cách thủ tục hành chính 

của xã. Tuyên truyền đề án”Xây dựng Chính quyền thân thiện huyện Gia Lộc, giai đoạn 

2020-2025”; Thông tin cho nhân dân biết, thực hiện các nội dung bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại UBND xã; Tuyên truyền các văn bản mới ban 

hành về CCHC; Sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với công tác 

CCHC của

xã; Tổng hợp báo cáo kết quả tuyên truyền CCHC quý II/2023(Báo cáo 6 tháng đầu 

năm trước ngày 14/6/2023)

3. Quý III/2023: Tập trung tuyên truyền cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tài 

chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số…Thông tin 

cho nhân dân biết, thực hiện các nội dung bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo 

cơ chế một cửa tại UBND xã; Kiểm tra công tác CCHC ở  xã ;Tổng hợp báo cáo kết quả 

tuyên truyền CCHC quý III/2023(Báo cáo 9 tháng  đầu trước ngày 14/9/2023)

4. Quý IV/2023: Tập trung tuyên truyền các nội dung xây dựng và nâng cao chất 

lượng đội ngũ và gắn với kiểm điểm cán bộ, viên chức, nhân viên; Thực hiện việc hiện 

đại hoá hành chính; Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong huyện và của 

ngành phục vụ tuyên truyền nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả cao nhất. Kết quả thực hiện 

đề án”Xây dựng Chính quyền thân thiện huyện Gia Lộc năm 2023”; Việc ứng dụng 

CNTT; Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt 

động cơ quan hành chính trên địa bàn xã; Tổng hợp báo cáo kết quả tuyên truyền CCHC 

quý IV/2023 và cả năm 2023(Báo cáo năm 2023 trước ngày 14/12/2023)

Ngoài những nội dung cơ bản trên; Căn cứ tình hình thực tế, chỉ đạo, hướng dẫn của 

UBND huyện, Đài Truyền thanh huyện, UBND xã; Đài Truyền thanh xã biên tập và phát tin 

bài phản ánh tuyên truyền về CCHC vào các chương trình thời sự thường kỳ, bảo đảm phục 

vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị ở địa phương; Tham gia cộng tác tin bài tuyên truyên trên 

trang thông tin điện tử của xã.



III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Trưởng Đài xã có trách nhiệm báo cáo kết quả tuyên truyền CCHC với UBND xã, 

ngành dọc cấp trên theo quy định; Tổ nội dung nâng cao chất lượng tuyên truyền CCHC 

phát trên sóng trên Đài xã bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

2. Trưởng Đài  truyền thanh xã thực hiện đưa tin   công tác CCHC, Chuyển đổi số, văn 

thư lưu trữ của cơ quan, đồng thực hiện tuyên truyền chuyên mục”CCHC” theo  đúng kế 

hoạch CCHC, tuyên truyền CCHC của UBND xã; Tổng hợp báo cáo, cập nhật thông tin 

với xã, với ngành dọc cấp trên về CCHC, văn thư, lưu trữ ...Đồng thời Trưởng Đài TT 

xã thực hiện tốt công tác CCHC từng lĩnh vực theo dõi tuyên truyền và lĩnh vực công 

tác được giao.

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023 của Đài Truyền thanh xã; Yêu 

cầu cán  bộ, nhân viên Đài Truyền thanh xã nghiêm  túc kế hoạch này. Căn cứ kết quả 

tuyên truyền CCHC trên hệ thống Truyền thanh là cơ  sở  để Đài huyện đánh giá, phân 

loại, bình xét thi đua ngành Truyền thanh năm 2023./.

Nơi nhận:
-Phòng VHTT huyện;
- Đài truyền thanh huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
-Công chức UBND xã;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Quân
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