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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai công tác tuyên tuyền cải cách hành chính năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về 

tuyên tuyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 

báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 219/KH-UBND về 

Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2019, trong đó đã phân định rõ trách nhiệm và 

thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị. Nhìn chung, các 

nội dung, nhiệm vụ tuyên truyền CCHC năm 2019 tại Kế hoạch được triển khai kịp 

thời, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. 

Sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2019, các 

sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế cũng đã xây dựng và ban 

hành các kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể tại cơ quan, địa phương mình. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Tăng cường tuyên truyền CCHC trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa 

phương 

Thực hiện kế hoạch số 219/KH-UBND của UBND tỉnh về Kế hoạch tuyên 

truyền CCHC năm 2019, các sở, ban ngành, UBND các cấp đã nghiêm túc triển 

khai công tác tuyên truyền CCHC trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương 

bằng nhiều hình thức phù hợp. Cụ thể:  

- Thông qua các buổi giao ban, họp định kỳ đã đẩy mạnh công tác chỉ đạo 

tuyên truyền, quán triệt công tác cải cách hành chính, tập trung tuyên truyền Nghị 

quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng 

thể CCHC giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh 

ủy về việc đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà 

nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; Chương trình hành động của UBND 

tỉnh thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25/4/2016 của 



Tỉnh ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính nhà 

nước, Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh về việc triển 

khai Chương trình trọng điểm 2019 về CCHC gắn với phát triển chính quyền điện 

tử, dịch vụ đô thị thông minh; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một 

số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về 

tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 

động của các đơn vị sự nghiệp công lập; các kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh 

thực hiện các Nghị quyết nêu trên gắn với việc thực hiện tinh giản đến năm 2021 

tối thiểu 10% biên chế so với biên chế được giao năm 2015; Kế hoạch số 60-

KH/TU ngày 13/3/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 

25/10/2017 và Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 24/4/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện 

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa XII); Chương trình hành động số 99/CTr-UBND ngày 28/5/2018 và số 

100/CTr-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-

NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (khóa XII); Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của 

các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa 

phương); Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh về 

việc sửa đổi Điều 9 tại Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của 

UBND tỉnh; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết TTHC; Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính 

phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 

30/2019/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiếp nhận, 

giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Thừa Thiên Huế; Công văn số 5382/UBND-HCC ngày 02/8/2019 của UBND 

tỉnh về việc tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật có quy định về TTHC…  

- Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị đã thường xuyên quan tâm lồng ghép đa 

dạng hóa nội dung tuyên truyền và chỉ đạo tăng cường công tác CCHC trong các 

hội nghị sơ kết, tổng kết, hội thảo, hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật định kỳ 

hàng năm, sinh hoạt chuyên đề nội bộ... để nêu bật, lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm 



của CCHC trong giai đoạn mới cần tập trung thực hiện, bao gồm: đơn giản hóa và 

công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; việc thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông; việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính... 

Đáng chú ý, Sở Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hội nghị 

tuyên truyền, tập huấn về công tác cải cách hành chính, các Hội nghị tổng kết hoạt 

động của Trung tâm Hành chính công các cấp, Hội nghị sở kết thực hiện Nghị quyết 

02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, Hội nghị 

tổng kết Đề án xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã ở quy mô 

cấp tỉnh với số lượng trên 400 cán bộ, công chức, viên chức tham dự...Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức 04 lớp tuyên truyền về Dịch vụ công trực 

tuyến cho người dân nông thôn tại Vinh An, A Lưới, Điền Hòa, Điền Hải, thu hút 

140 lượt đối tượng tham gia là người dân của các xã. 

- Thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ và thường xuyên cập nhật TTHC mới 

ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên 

Trang thông tin điện tử của đơn vị; đồng thời cập nhật dữ liệu TTHC vào cơ sở dữ 

liệu thông qua Hệ thống thông tin thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định 

số 19/2016/QĐ-UBND ngày 25/2/2016 của UBND tỉnh. 

 Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đang triển khai áp dụng và thực hiện hệ 

thống Cổng dịch vụ công quốc gia, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Văn 

phòng UBND tỉnh cập nhật, địa phương hóa dữ liệu TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Duy trì đường dây nóng giải đáp các thắc mắc liên quan đến hoạt động 

kiểm soát và cải cách thủ tục hành chính và tiếp nhận phản ánh kiến nghị liên quan 

đến giải quyết thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi 

đến giao dịch. 

- Tổ chức việc tiếp nhận ý kiến nhận xét, đóng góp, kiến nghị của tổ chức, 

công dân về TTHC theo quy định tại Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 

11/2/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 

nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh và Quyết định 

số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh về  ban hành quy định khảo 

sát  lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC ở các cơ quan đơn vị trên 

địa bàn tỉnh.  

- Xây dựng các nội dung về tuyên truyền cải cách hành chính lồng ghép vào 

nội dung phổ biến giáo dục pháp luật, cụ thể: Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật 

Đặc xá, Luật Đầu tư công; Luật Thi Hành án hình sự; Luật Quản lý thuế; Luật 

Giáo dục, Luật An ninh mạng … Mỗi hội nghị có 120 đại biểu là Lãnh đạo các cơ 



quan của tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; đại diện Lãnh đạo Ủy 

ban nhân dân  các huyện, thị xã, thành phố Huế, Phòng Tư pháp và các Phòng chức 

năng liên quan. 

- Bên cạnh đó đã thực hiện nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cơ quan, đơn 

vị về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra 

trong cơ quan nhằm đổi mới toàn diện và tăng cường hiệu quả hoạt động cơ quan, 

đơn vị được chú trọng triển khai thông qua các cuộc kiểm tra. 

Thông qua công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, hầu hết các đơn vi, 

địa phương đã phổ biến, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, các 

nhà đầu tư, doanh nhân và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về quan 

điểm, mục tiêu, nội dung, sự cần thiết phải thực hiện cải cách hành chính và 

phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính. Nhìn chung các 

cấp, các ngành đã gắn nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính  vào 

Nghị quyết của cấp ủy và chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ hàng năm 

của các cơ quan, đơn vị, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả quản lý nhà nước; bước đầu tạo điều kiện cho nhân dân tham gia và 

giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước và các cán bộ, công chức, viên chức. 

2. Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông 

UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chương trình 

CCHC nhằm nâng cao nhận thức về CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức và mọi 

tầng lớp nhân dân. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, 

chuyên mục trên báo, đài truyền thanh, truyền hình và các kênh thông tin khác. Có 

thể nói, công tác tuyên truyền CCHC năm 2019 đã được các cơ quan báo chí triển 

khai một cách tích cực, đồng bộ, đem lại hiệu quả tuyên truyền cao. Cụ thể:  

- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đã tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng 

các chương trình, chuyên đề, chuyên mục có nội dung tuyên truyền về CCHC. Mục 

CCHC trong chuyên đề tiếp tục phản ánh có chiều sâu về CCHC trên địa bàn tỉnh, 

tình hình, kết quả triển khai mô hình chính quyền điện tử, ứng dụng CNTT trong 

hoạt động của cơ quan nhà nước, hoạt động của các Trung tâm Hành chính công 

cấp huyện và Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh đến đông đảo quần 

chúng nhân dân, đồng thời phê phán những hành vi gây sách nhiễu, phiền hà về thủ 

tục hành chính ở các địa phương, đơn vị. Các chuyên mục, chuyên đề tiêu biểu về 

tuyên truyền CCHC có thể kể đến: Với khán giả truyền hình (54 tin, bài), Thuế và 

chính sách thuế (14 tin, bài), Lao động xã hội (13), Vấn đề quan tâm (27 tin, bài)… 



cùng hàng trăm tin, bài, phóng sự về công tác CCHC trong các chương trình thời 

sự phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử. 

- Báo Thừa Thiên Huế tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên trang CCHC, 

tuyên truyề kịp thời các vấn đề cần biết liên quan các bước thực hiện TTHC của 

các lĩnh vực chủ yếu như: đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh; cấp giấy chứng 

nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, nhà ở, hộ tịch, hộ khẩu.., tạo điều kiện 

thuận lợi cho doanh nghiệp khảo sát đầu tư và phát triển kinh doanh, sản xuất. Đặc 

biệt trong năm 2019, Báo Thừa Thiên Huế đã tập trung tuyên truyền về Đề án 

“Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 

2020, định hướng đến năm 2025”, Phổ biến, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng 

dụng đô thị thông minh như: giám sát camera, giám sát báo chí, giám sát dịch vụ 

hành chính, dịch vụ cảnh báo mạng lưới đô thị thông minh, ứng dụng dịch vụ phản 

ánh hiện trường để người dân hiểu và tham gia thực hiện. 

- Hệ thống đài truyền thanh cấp huyện cũng có những đóng góp tích cực trong 

công tác tuyên truyền, phổ biến CCHC đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trên 

địa bàn. Tất cả các đài đều đã xây dựng chuyên mục tuyên truyền cải cách hành 

chính, định kỳ hàng tuần đều có tin bài, phóng sự phát sóng truyền thanh, truyền 

hình góp phần thông tin kịp thời những chính sách, quy định mới về cải cách hành 

chính đến với đông đảo nhân dân tại địa phương. Bên cạnh đó, các đài huyện còn 

tích cực gửi tin bài cộng tác với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, VTV8, Đài 

truyền hình Kỹ thuật số VTC, Truyền hình Công an Nhân dân ANTV, báo Thừa 

Thiên Huế, báo Thanh Niên, báo Nhân dân…để tuyên truyền rộng rãi và hiệu quả 

hơn về tình hình thực hiện CCHC trên địa bàn. 

- Các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn đã tích cực có nhiều bài 

viết tuyên truyền nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác CCHC của tỉnh 

Thừa Thiên Huế trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời phản ánh 

những bất cập, vướng mắc, tồn tại trong CCHC của tỉnh với nhiều bài viết tập 

trung phản ánh về quy trình và thực tiễn phối hợp xử lý công việc; thái độ, trách 

nhiệm, ý thức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức cơ sở... 

3. Tuyên truyền trên internet 

-  Đã xây dựng chuyên trang tuyên truyền cải cách hành chính trên trang thông 

tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và Cổng thông 

tin điện tử tỉnh. Đây là những kênh tuyên truyền hiệu quả, góp phần đưa thông tin 

kịp thời, chính xác về công tác cải cách hành chính đến đông đảo đội ngũ cán bộ, 

công chức, tổ chức, doanh nghiệp, và người dân trên địa bàn tỉnh. 



- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế đã tăng cường 

đưa thông tin về CCHC trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Nhiều nội dung tin, 

bài được cập nhật liên tục, thường xuyên, mang tính thời sự đáp ứng yêu cầu của 

người truy cập nhất là các vấn đề liên quan đến cải cách hành chính. Đặc biệt, 

trang TTĐT Sở Tư pháp đã thực hiện giải đáp 200 tình huống về thủ tục hành 

chính liên quan đến các lĩnh vực như: Lao động, thương binh và xã hội; giao thông 

vận tải; nội vụ;đầu tư; văn hóa, thể thao; trọng tài thương mại… 

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo 

tỉnh với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo 

Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 của UBND tỉnh. Thông qua đối 

thoại trực tuyến trên môi trường mạng đã giúp các nhà đầu tư, doanh nghiệp, cũng 

như nhân dân hiểu rõ hơn, tiếp cận các chủ trương, chính sách của tỉnh Thừa Thiên 

Huế đối với các doanh nghiệp; đồng thời, giúp lãnh đạo tỉnh nắm bắt tình hình thực 

tế, tâm tư, nguyện vọng của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để có những điều 

chỉnh kịp thời trong quá trình lãnh chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 

nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn. 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Cổng Thông tin Đảng bộ tỉnh và các trang 

thông tin điện tử các sở, ban, ngành, địa phương đã tập trung thực hiện các chuyên 

đề, chuyên mục, nội dung tin bài Thủ tục hành chính về tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo; kịp thời thông tin công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh 

đạo cấp ủy, chính quyền các cấp về chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành 

chính và phổ biến, tuyên truyền tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính 

của cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính đã 

được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ 

chức, cá nhân tra cứu, tìm hiểu thông tin. 

4. Các hình thức tuyên truyền trực quan khác 

- Sở Tư pháp đã thực hiện công tác biên soạn phát hành 10.000 tờ gấp pháp 

luật về cải cách hành chính: Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức, doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban 

nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Tài liệu này được cấp phát cho người dân đến liên hệ công việc tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của các xã, phường, thị trấn; Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố Huế. 

- Các đặc san, ấn phẩm, bản tin của các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh 

đã chú trong đăng tải nhiều bài viết tuyên truyền về CCHC.  



- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế đã triển khai nhiều hình thức tuyên 

truyền trực quan sinh động, phong phú: xây dựng pano tuyên truyền về cải cách 

hành chính nói chung và truyên truyền về kỷ cương, kỷ luật hành chính nói riêng 

tại các trung tâm huyện; in ấn, phát hành tờ rơi, tổ chức treo băng rôn, cờ thả tại 

trục đường chính trung tâm huyện, thị xã và trung tâm các xã, thị trấn lồng ghép 

vào các ngày lễ lớn như kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 02/9, các 

ngày lễ kỷ niệm của địa phương; tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động về 

CCHC... 

Nhìn chung, hầu hết các đơn vị, địa phương đã quan tâm tăng cường công 

tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt sâu rộng công tác cải cách hành chính đến cán 

bộ, công chức, viên chức, các nhà đầu tư, doanh nhân và nhân dân nhằm nâng cao 

nhận thức, hiểu biết về quan điểm, mục tiêu, nội dung, sự cần thiết phải thực hiện 

cải cách hành chính và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách 

hành chính. Đáng chú ý trong công tác tuyên truyền, các cấp, các ngành đã từng 

bước quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền CCHC, 

đồng thời gắn nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính  với ban hành 

nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy và chương trình, kế hoạch triển 

khai nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan, đơn vị, góp phần đẩy mạnh cải cách 

hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Thông qua kết quả 

tuyên truyền, truyền thông đã góp phần nâng cao nhận thức của tổ chức, doanh 

nghiệp và nhân dân, đồng thời giúp cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ 

về mục tiêu, xác định được thái độ, trách nhiệm trong công tác CCHC và cung cấp 

dịch vụ công; đặc biệt, bước đầu tạo điều kiện cho nhân dân tham gia và giám sát 

hoạt động của cơ quan nhà nước và các cán bộ, công chức, viên chức. 

III. HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Hạn chế, khó khăn 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền CCHC trong năm 

2019 vẫn tồn tại một số hạn chế, khó khăn sau: 

- Việc phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành trong công tác tuyên truyền 

CCHC còn thiếu chặt chẽ, thường xuyên nên hiệu quả tuyên truyền, giáo dục chưa 

sâu rộng, đồng bộ. 

- Chưa thông tin kịp thời và đầy đủ các chủ trương và chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính cho người dân, đặc biệt là ở vùng 

núi, vùng dân tộc ít người.  



- Nội dung và hình thức tuyên truyền CCHC chưa đổi mới mạnh mẽ. Nội 

dung tuyên truyền vẫn còn khô khan, thiếu tính thuyết phục, chủ yếu tập trung 

những mặt tích cực, ưu điểm, chưa nêu được những mặt tiêu cực, hạn chế, yếu kém 

về cải cách hành chính. Hình thức tuyên truyền phục vụ cải cách hành chính còn sơ 

sài, đơn điệu. 

- Một số sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã chưa quan tâm bố trí 

nguồn lực (nhân lực, kinh phí) phục vụ cải cách hành chính và công tác tuyên 

truyền về cải cách hành chính nói riêng nên hiệu quả công tác tuyên truyền về cải 

cách hành chính còn hạn chế. 

- Việc phối hợp, cung cấp thông tin giữa các cơ quan nhà nước cho báo chí 

chưa chủ động, kịp thời gây hạn chế trong công tác tuyên truyền CCHC. 

2. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, khó khăn 

- Người đứng đầu của một số cơ quan chưa thể hiện rõ quyết tâm và trách 

nhiệm chính trị trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC tại đơn vị; 

chưa tập trung chỉ đạo, chưa quyết liệt, mạnh dạn trong thực hiện CCHC.  

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đúng mức, đầy đủ về cải 

cách hành chính; tinh thần thái độ, ý thức trách nhiệm, kỹ năng giải quyết công 

việc của một số cán bộ, công chức chưa tốt, thậm chí còn gây phiền hà, tiêu cực 

với tổ chức và công dân.  

- Việc phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và các cơ quan thông tin, tuyên 

truyền còn hạn chế, thiếu hiệu quả.   

- Nguồn lực phục vụ cho công tác tuyên truyền, truyền thông về CCHC còn 

hạn chế.  

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác CCHC 

như: Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều Nghị định số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2018 của Chính phủ ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết 

định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế 

hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

22/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 

của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 22/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 



Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy và Chương trình hành 

động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU về việc đẩy mạnh CCHC, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai 

đoạn 2016- 2020; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25/4/2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên 

Huế về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính nhà nước; 

Chỉ thị số 26-CT/UBND của UBND tỉnh ngày 17/10/2016 về đẩy mạnh CCHC gắn 

liền với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2008 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà 

nước trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của 

UBND tỉnh về  ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải 

quyết TTHC ở các cơ quan đơn vị; Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016- 2020 và Kế 

hoạch CCHC hàng năm của tỉnh. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, 

Nhà nước đã và mới ban hành có liên quan đến cải cách hành chính cho cán bộ, 

công chức, viên chức biết để thực hiện. Quan tâm tập trung tuyên truyền Luật thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật tổ chức chính 

quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  

3. Tăng cường tuyên truyền tình hình triển khai mô hình chính quyền điện tử 

trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ và 

Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, 

giai đoạn 2016-2020.  

4. Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 

10/9/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 

10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người 

đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục 

hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

5. Các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác 

tuyên truyền, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, phục vụ kịp thời 

các nhu cầu chính đáng của người dân; chống tham nhũng, phiền hà, sách nhiễu 

trong tiếp nhận và giải quyết các công việc của dân và doanh nghiệp. 

6. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế xây dựng Kế 

hoạch tuyên truyền về CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài 

phát thanh - truyền hình, báo, tạp chí, bản tin, Website tại các sở, ban, ngành và 

UBND các cấp thông qua các hình thức như bản tin, chuyên mục, tọa đàm, tiểu 

phẩm, hội thi, tờ rơi, tài liệu… và các hoạt động khác.  



7. Các sở, ban, ngành cần chủ động hơn nữa trong công tác cung cấp thông tin 

về tình hình thực hiện CCHC cho các cơ quan thông tấn báo chí. Qua đó, tuyên 

truyền, quán triệt, giáo dục để cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân 

dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ về cải cách hành chính, phải coi cải cách hành 

chính là nhiệm vụ cấp bách có tính chất đột phá tạo phát triển bền vững. 

8. Tiếp tục đào tạo, nâng cao năng lực trình độ, thiết bị hỗ trợ công nghệ thông 

tin cho công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính, đồng thời quan 

tâm bố trí kinh phí và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền CCHC của 

tỉnh. Nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, tăng cường tuyên truyền CCHC 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, 

doanh nghiệp nắm bắt các thông tin cần thiết về TTHC. 

Trên đây là kết quả triển khai công tác tuyên truyền CCHC năm 2019 và một 

số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kính báo 

cáo./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- VP: LĐ và các CV: TH, NV, GD; 

- Lưu VT, TĐKT. 
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