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BÁO CÁO 

Kết quả tuyên truyền cải cách hành chính 5 tháng đầu năm 2022; 

Phương hướng, nhiệm vụ  7 tháng cuối năm 2022 xã Kỳ Phong 

 

I. Đặc điểm tình hình 

Kỳ Phong là xã có địa bàn rộng dân cư bố trí không được tập trung xã có 10 

thôn, với tổng số hộ 2319 hộ, và có nhièu cơ quan đơn vị, trường học đóng trên địa 

bàn xã, là nơi trung tâm giao lưu buôn bán của các xã vùng ngoài. 

Trung tâm hành chính xã đã xây dựng và hoàn thiện các phòng chức năng 

nhằm đảm bảo phục vụ công tác cải cách hành chính như: Phòng họp, phòng tiếp 

dân, phòng giao dịch một của, Duy trì chế độ trực một cửa đầy đủ vào tất cả các 

ngày trong tuần nhằm đáp ứng nhu cầu dao dịch tiếp công dân và công khai minh 

bạch, kịp thời các thủ tục hành chính tại một cửa đầy đủ để người dân tiếp thu kịp 

thời.  

II. Kết quả đạt được 

1. Công tác chỉ đạo tổ chức tuyên truyền 

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính vào những tháng đầu 

năm 2022. Ngay từ đầu năm ngành văn hóa xã đã tham mưu lãnh đạo chỉ đạo, phối 

kết hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành 

chính đến tận cán bộ, Đảng viên, hội viên và nhân dân trong toàn xã về các nội 

dung công tác CCHC năm 2022 . 

 Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục trên hệ 

thống truyền thanh của xã, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm và nhiệm vụ của từng 

đối tượng, từng ngành, từng thôn. 

 Lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước với việc phổ 

biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. 

 Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; 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 về các chủ trương, chính sách của 

Đảng và pháp luật của Nhà nước; hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng 

công nghệ thông tin nhằm mang lại hiệu quả cao. 

2. Kết quả tuyên truyền các nội dung về CCHC: 

- Hình thức tổ chức tuyên truyền: 



Tuyên truyền bằng các hình thức băng rôn, khẩu hiệu, Pano, áp phích : Niêm 

yết các nội dung nội quy, Nghị định tại  phòng  giao dịch 1 cửa, các hội quán thôn. 

 Hình thức: Ngành Văn hóa Xã hội – phối kết hợp với CC Tư Pháp xã tham 

mưu về nội dung  để triển khai thực hiện. 

Tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã, các thôn 

 Thông qua các hội nghị, hội thảo chuyên đề về cải cách hành chính 

 Tuyên truyền cải cách hành chính thông qua các tin bài, các văn bản trên 

trang TTĐT xã và các trang mạng xã hội. 

- Đã lên được 28 băng rôn, 45 panô, áp phích tuyên truyền về công tác cải 

cách hành chính. 

- Đăng tải 24 tin, bài tuyên truyền cải cách hành chính lồng ghép các hoạt 

động trên tất cả các lĩnh vực đời sồng XH, Nông thôn mới, phòng chống dịch…. 

- Cập nhật và phát thanh 39 tin, bài tuyên truyền cải cách hành chính phát 

trên Trạm truyền thanh cơ sở xã. 

-  Tiếp nhận và giải quyết 788 hồ sơ được tiếp nhận và xử lý quan phần mềm 

dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử. Cụ thể : 

+ Lĩnh vực đất đai: 68 

+ Hành chính Tư pháp: 688 

+ LĐTBXH :  32 

Số hồ sơ đã giải quyết: 788 hồ sơ, trả đúng hạn 780 hồ sơ, quá hạn 6 hồ sơ,  

hồ sơ đang giải quyết 1. 

3. Tồn tại, hạn chế 

- Công tác tuyên truyền tại hệ thống truyền thanh các thôn còn hạn chế, lồng 

ghép nội dung tuyên truyền trong các hội nghị chưa thực sự đi vào chiều sâu. 

- Công tác chỉ đạo thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ công dân có 

lúc thiếu cương quyết. Trách nhiệm của một số cán bộ công chức trong thực hiện 

nhiệm vụ chưa cao dẫn đến khi xây dựng hồ sơ cho công dân còn có sai sót, để 

công dân phải đi lại nhiều lần. 

- Việc tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký, trả lại hồ sơ tại bộ phận một 

cửa có lúc không thực hiện đúng quy trình; chưa hoàn thành hồ sơ trả kết quả cho 

công dân mà chỉ xây dựng hồ sơ, các bước còn lại ( trình đóng dấu) do công dân 

thực hiện. Một số nhân dân khi đến giao dịch thường không trình hồ sơ tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả mà trực tiếp gặp lãnh đạo nên công tác tiếp dân chưa đi 

vào nề nếp. 

III. Những  nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. 

-Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính năm 2022. tập trung vào 

các lĩnh vực như : Công An, đất đai, tư pháp - hộ tịch, VH chính sách... 

 Tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế, chấn chỉnh tác phong lề lối làm 

việc của các bộ phận trong cơ quan khi tiếp công dân và nhiệm vụ chuyên môn 

khác. 



- Tập trung phát huy công tác tuyên truyền trên tất cả các hình thức nhằm 

lan tỏa các thủ tục hành chính đến tận các cơ quan doanh nghiệp và người dân. 

- Các ban ngành căn cứ theo Kế hoạch, bám sát tình hình và nhiệm vụ cải 

cách hành chính để chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ 

biến về công tác cải cách hành chính.  

- Tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này tại UBND xã, 

định kỳ hàng tháng, rà soát, cập nhật các nội dung, hình thức và biện pháp tuyên 

truyền bổ sung vào Kế hoạch này đảm bảo cho công tác cải cách hành chính của xã  

Kỳ Phong ngày càng đạt hiệu quả cao trong năm  những năm tiếp theo. 

Trên đây là báo cáo công tác tuyên truyền cải cách hành chính  5 tháng đầu 

năm 2022 và những nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2022 của UBND xã Kỳ 

Phong. 

 
Nơi nhận: 

- Phòng VH Huyện; 

- Các ban ngành, đoàn thể; 

- Lãnh đạo UBND. 

- Lưu VT. VH. 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Đình Chiến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ PHONG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

PHỤ LỤC 

CHỈ TIÊU TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH XÃ KỲ PHONG 

(Kèm theo Báo cáo số 48/BC-UBND ngày 08/6/2022) 

 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

 Số lượng văn bản chỉ đạo, điều hành 

về công tác tuyên truyền CCHC 

Văn bản 12  

 Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về CCHC Cuộc 4  

 Số lượng tin, bài tuyên truyền về 

CCHC trên các cơ quan báo chí 

Tin, bài 6  

 Số hội nghị tập huấn tuyên truyền về 

công tác CCHC 

Người 250  

 Xây dựng chuyên mục CCHC trên 

Cổng/ Trang thông tin điện tử 

Chuyên mục 20  

 Số tin, bài tuyên truyền về CCHC  

( Tờ rơi, tài liệu) 

Tài liệu 300  

 Các hình thức tuyên truyền khác   Lồng ghép, kết       

hợp 

15  
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