
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN TÂN KỲ 

 

Số: 258/UBND-NV 

 

V/v định hướng nội dung trọng 

tâm công tác tuyên truyền 
CCHC năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tân Kỳ, ngày 23 tháng 02 năm 2022 

                  
Kính gửi:  

 - Phòng Văn hóa và Thông tin; 

 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND 

huyện Tân Kỳ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Tân Kỳ 

năm 2022; Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 21/2/2022 của UBND huyện về 

tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước huyện Tân Kỳ năm 2022; UBND 

huyện định hướng một số nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền cải cách hành 

chính năm 2022 (có biểu nội dung định hướng kèm theo). 

Căn cứ nội dung định hướng, UBND huyện yêu cầu phòng Nội vụ, phòng Văn 

hóa & Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, UBND các 

xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 

2022./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Nội vụ (B/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Thực 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN TÂN KỲ 

 

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

 

ĐỊNH HƯỚNG 

Nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 

(Ban hành kèm theo Công văn số  258/UBND-NV ngày 23/02/2022 của UBND huyện Tân Kỳ) 
 

Thời 

gian 
Nội dung tuyên truyền Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

Quý I 
 

- Việc triển khai các nội dung trọng tâm “Tập trung chuyển đổi số trong các cơ 

quan nhà nước”. 

- Kế hoạch CCHC Nhà nước huyện Tân Kỳ năm 2022. 

- Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2022. 

- Triển khai một số văn bản TW, Bộ, Ngành mới ban hành: Nghị quyết, Nghị 

định, Thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành về các lĩnh vực quản lý Nhà nước; 

về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các ngành, các cấp;… 

- Việc thực hiện các nội dung liên quan về cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 

thông theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Thông tư 

số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ. 

- Kết quả quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 

26/CT-TTg ngày 06/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 17-CT/TU 

ngày 03/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND, 

ngày 06/4/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính trong các cơ quan, đơn vị ở các cấp. 

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2022. 

- Các hoạt động hướng tới doanh nghiệp đầu năm 2022. 

- Đánh giá tình hình CCHC huyện Tân Kỳ Quý I/2022. 

 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin, Trung 

tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền 

thông huyện 

 

Phòng Nội vụ và các phòng 

ban đơn vị liên quan, 

UBND các xã, thị trấn 

- Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. 

- Kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2022. 

Phòng Tư pháp, UBND các 

xã, thị trấn 
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Thời 
gian 

Nội dung tuyên truyền Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

Quý I 

 

- Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà 

nước, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số và đảm bảo an toàn thông 

tin mạng trên địa bàn huyện Tân Kỳ năm 2022. 
 

Phòng Văn hóa và 
Thông tin, Trung 

tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền 

thông huyện 

Các phòng, ban, đơn vị liên 

quan, UBND các xã, thị 

trấn 

- Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2022. 

- Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính của huyện năm 2022. 

- Công khai thủ tục hành chính của các ngành, các cấp theo quy định. 

- Kết quả hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện, xã. 

- Việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các cơ quan, đơn 

vị; vận hành, khai thác cổng dịch vụ hành chính công tỉnh Nghệ An trên Cổng 

thông tin điện tử tỉnh, hệ thống Một cửa điện tử huyện. 

Văn phòng HĐND -UBND 

huyện; các phòng, ban, đơn 

vị liên quan, UBND các xã, 

thị trấn 

 

Quý 

II 

 

- Thông tin kết quả kiểm tra công tác CCHC, kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, văn hóa công sở tại các đơn vị. 

- Kết quả tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 

20/11/2014 của Chính phủ. 

- Đánh giá tình hình công tác CCHC huyện 6 tháng đầu năm 2022. 

- Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị ở các 

cấp; kết quả quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ 

thị 26/CT-TTg ngày 06/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 17-CT/TU 

ngày 03/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND, 

ngày 06/4/2013 của UBND tỉnh Nghệ An. 
 

Phòng Nội vụ và các phòng 

ban đơn vị liên quan, 

UBND các xã, thị trấn 

- Tình hình triển khai và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

của các cơ quan Nhà nước 6 tháng đầu năm. 

- Kết quả ứng dụng phần mềm VNPT-IOffice trong các cơ quan, đơn vị. 

Các phòng ban đơn vị liên 

quan, UBND các xã, thị 

trấn 

- Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp huyện và cấp xã. 
 

VP HĐND-UBND huyện, 

UBND các xã, thị trấn 
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Thời 
gian 

Nội dung tuyên truyền Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

Quý 

III 

- Kết quả thực hiện các quy định về tuyển dụng, quản lý, sử dụng, luân chuyển 

và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

- Đánh giá tình hình công tác CCHC huyện Quý III/2022. 

- Thông tin kết quả kiểm tra công tác CCHC, kiểm tra kiểm tra kỷ luật, kỷ cương 

hành chính, văn hóa công sở tại các đơn vị. 

- Về thực hiện việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, 

đơn vị ở các cấp; kết quả quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch 

thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 

số 17-CT/TU ngày 03/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 

10/2013/CT-UBND ngày 06/4/2013 của UBND tỉnh Nghệ An. 

- Thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa huyện. 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin, Trung 

tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền 

thông huyện 

 

Phòng Nội vụ, các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

- Kết quả cung cấp các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công 

trực tuyến của tỉnh. 

- Kết quả hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện, xã. 

Văn phòng HĐND-UBND 

huyện, UBND các xã, thị 

trấn 

Đánh giá tiến độ, kết quả triển khai thực hiện các dự án thu hút đầu tư trên địa 

bàn huyện. 

Phòng Tài chính -Kế 

hoạch, các phòng ban đơn 

vị liên quan 

- Thực hiện các hình thức lấy ý kiến của người dân về việc cung cấp các dịch vụ 

tại các đơn vị sự  nghiệp công lập ngành Giáo dục - Đào tạo và ngành Y tế. 

- Kết quả xã hội hoá các lĩnh vực Y tế, Giáo dục - Đào tạo. 

Phòng Y tế, Phòng 

GD&ĐT, các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

Quý 

IV 

- Kết quả thực hiện Nghi quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ 

chức bộ máy của hệ thống chính trị. 

- Đánh giá kết quả thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số  

108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 

31/8/2018 của Chính phủ trong năm 2022. 

- Kết quả kiểm tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính tại các đơn vị, 

 Phòng Văn hóa và 

Thông tin, Trung 

tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền 

thông huyện 

 

Phòng Nội vụ và các phòng 

ban đơn vị liên quan, 

UBND các xã, thị trấn. 
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Thời 
gian 

Nội dung tuyên truyền Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

địa phương. 

- Thông tin kết quả kiểm tra công tác CCHC tại đơn vị. 

- Kết quả đánh giá chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 

thông của cơ quan, đơn vị, kết quả đánh giá xếp loại công tác CCHC. 

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC 2022; triển khai Kế 

hoạch CCHC năm 2023. 

Kết quả áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan hành chính. 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng, 
VP HĐND -UBND huyện, 

các phòng ban liên quan 

- Kết quả triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2022, phát triển chính quyền 

điện tử, chính quyền số huyệnTân Kỳ.  

- Kết quả tiến độ thực hiện ứng dụng chữ ký số đến cấp xã; các nhiệm vụ trọng 

tâm về chuyển đổi số năm 2022. 

Các phòng ban đơn vị liên 

quan, UBND các xã, thị 

trấn 

- Kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến mức mức độ cao (mức 3, 4), đánh 

giá mức độ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến. 

- Kết quả hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện, xã. 

Văn phòng HĐND -UBND 

huyện, UBND các xã, thị 

trấn 

 

Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ trong các cơ quan đơn vị ở các cấp 

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch, các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Kết quả ban hành rà soát và xử lý văn bản QPPL Phòng Tư Pháp 
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