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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 

 

(theo Kế hoạch tuyên truyền CCHC thị xã năm 2021 được ban hành kèm theo  

Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của UBND thị xã Ninh Hòa) 

 

A. CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN (tất cả các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường thực hiện) 

STT 

NỘI DUNG NHIỆM VỤ TUYÊN TRUYỀN 

(nêu được ít nhất 01 trong 08 hình thức theo khoản 3, Mục II, Kế 

hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 

26/3/2021 của UBND thị xã và thuyết minh tương ứng cho nội 

dung, hình thức tuyên truyền đã thực hiện 

HÌNH THỨC  

TUYÊN TRUYỀN 

(Nêu rõhình thức, nếu có 

thực hiện nhiệm vụ) 

THUYẾT MINH, TÀI LIỆU 

KIỂM CHỨNG  

(kèm văn bản, đường link website, hình 

ảnh minh họa…) 

I Các nội dung, nhiệm vụ tuyên truyền cho cán bộ, công chức, 

viên chức (10) 

  

1 Phổ biến tình hình, kết quả CCHC của Trung ương, của tỉnh, của thị 

xã năm 2020 và giai đoạn 2011 – 2020. 

- Qua hệ thống Quản lý văn 

bản và điều hành; 

- Trang thông tin điện tử. 

Chuyển tải các nội dung đến cán bộ, công 

chức và người lao động thông qua hệ 

thống Quản lý văn bản và điều hành. 

Đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của 

xã. 

Đường link:  

http://ninhxuan.gov.vn/bao-cao-tinh-

hinh-ket-qua-thuc-hien-cong-tac-cai-

cach-hanh-chinh-nam-2020-tren-dia-ban-

tinh-khanh-hoa_n59536_g824.aspx 

http://ninhxuan.gov.vn/bao-cao-tinh-

hinh-thuc-hien-cong-tac-cai-cach-hanh-

chinh-nam-2020_n59000_g824.aspx 

http://ninhxuan.gov.vn/bao-cao-tinh-hinh-ket-qua-thuc-hien-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nam-2020-tren-dia-ban-tinh-khanh-hoa_n59536_g824.aspx
http://ninhxuan.gov.vn/bao-cao-tinh-hinh-ket-qua-thuc-hien-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nam-2020-tren-dia-ban-tinh-khanh-hoa_n59536_g824.aspx
http://ninhxuan.gov.vn/bao-cao-tinh-hinh-ket-qua-thuc-hien-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nam-2020-tren-dia-ban-tinh-khanh-hoa_n59536_g824.aspx
http://ninhxuan.gov.vn/bao-cao-tinh-hinh-ket-qua-thuc-hien-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nam-2020-tren-dia-ban-tinh-khanh-hoa_n59536_g824.aspx
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2 
Phổ biến, triển khai, quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và 

phân công tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của thị xã, 

của cơ quan, đơn vị, địa phương; Chương trình, Kế hoạch, Đề án 

triển khai các nội dung cải cách hành chính của tỉnh và thị xã: cải 

cách thể chế, cải thiện môi trương đầu tư kinh doanh; cải cách, 

kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cải cách tổ chức bộ 

máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng 

và phát triển Chính phủ, chính quyền điện tử 

- Qua hệ thống Quản lý văn 

bản và điều hành; 

- Trang thông tin điện tử. 

Chuyển tải các nội dung đến cán bộ, công 

chức và người lao động thông qua hệ 

thống Quản lý văn bản và điều hành. 

Đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của 

xã. 

Đường link: 

http://ninhxuan.gov.vn/quyet-dinh-ban-

hanh-ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-tinh-

khanh-hoa-nam-2021_n59537_g827.aspx 

http://ninhxuan.gov.vn/ke-hoach-nang-

cao-chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-

pci-xa-ninh-xuan-nam-

2021_n59540_g826.aspx 

http://ninhxuan.gov.vn/quyet-dinh-ban-

hanh-ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-thi-

xa-ninh-hoa-nam-

2021_n59538_g827.aspx 

http://ninhxuan.gov.vn/quyet-dinh-ban-

hanh-ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-xa-

ninh-xuan-nam-2021_n59073_g827.aspx 

http://ninhxuan.gov.vn/ke-hoach-ung-

dung-cong-nghe-thong-tin-trong-hoat-

dong-cua-co-quan-nha-nuoc-va-phat-

trien-chinh-quyen-so-xa-ninh-xuan-nam-

2021_n59541_g826.aspx 

3 Phổ biến, triển khai, quán triệt về trách nhiệm của cán bộ, công 

chức trong thực thi công vụ, giải quyết thủ tục hành chính 
- Qua hệ thống Quản lý văn 

bản và điều hành; 

- Phổ biến qua các cuộc họp 

UBND xã đã ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Bộ phận Một cửa, trong 

đó có quy định trách nhiệm của CBCC 

trong giải quyết TTHC cho tổ chức, công 

http://ninhxuan.gov.vn/quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-tinh-khanh-hoa-nam-2021_n59537_g827.aspx
http://ninhxuan.gov.vn/quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-tinh-khanh-hoa-nam-2021_n59537_g827.aspx
http://ninhxuan.gov.vn/quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-tinh-khanh-hoa-nam-2021_n59537_g827.aspx
http://ninhxuan.gov.vn/quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-xa-ninh-xuan-nam-2021_n59073_g827.aspx
http://ninhxuan.gov.vn/quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-xa-ninh-xuan-nam-2021_n59073_g827.aspx
http://ninhxuan.gov.vn/quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-xa-ninh-xuan-nam-2021_n59073_g827.aspx
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nội bộ: họp giao ban cơ 

quan, họp bộ phận Một cửa. 

dân; ban hành Quy tắc giao tiếp ứng xử; 

Quy chế văn hoá công sở tại cơ quan; ban 

hành văn bản nhắc nhở thực hiện kỷ luật, 

kỷ cương;…. Các văn bản này được 

chuyển tải đến cán bộ, công chức và 

người lao động thông qua hệ thống Quản 

lý văn bản và điều hành; cuộc họp giao 

ban cơ quan; cuộc họp bộ phận Một cửa. 

Văn bản:  

- Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 

26/10/2021  Về việc ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa; 

- Quyết định số 417/QĐ-CT.UBND ngày 

06/8/2021 v/v ban hành Quy tắc giao 

tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, 

người hoạt động không chuyên trách và 

người lao động cơ quan; 

- Quyết định số 39/QĐ-CT.UBND ngày 

22/8/2021 v/v ban hành Quy tắc giao 

tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, 

người hoạt động không chuyên trách và 

người lao động làm việc tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả. 

4 
Phổ biến, triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 

01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2021 được ban hành kèm theo Quyết định 

số 166/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh và Quyết 

định số 91/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND thị xã 

- Qua hệ thống Quản lý văn 

bản và điều hành; 

- Trang thông tin điện tử. 

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND thị xã, 

UBND xã đã ban hành Kế hoạch thực 

hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2021. Các văn 

bản này được chuyển tải đến cán bộ, công 

chức và người lao động thông qua hệ 

thống Quản lý văn bản và điều hành. 
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Đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của 

xã. 

- Đường link:  

http://ninhxuan.gov.vn/quyet-dinh-ve-

viec-ban-hanh-ke-hoach-thuc-hien-

chuong-trinh-hanh-dong-cua-ubnd-tinh-

thuc-hien-nghi-quyet-so-01nqcp-ngay-

01012021-cua-chinh-phu-ve-

nhung_n59543_g827.aspx 

5 Phổ biến các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các 

điển hình tốt, cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu, có nhiều sáng 

kiến, giải pháp tích cực góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành 

chính tại cơ quan, đơn vị địa phương 

Trang thông tin điện tử. Nội dung này UBND xã có tuyên truyền 

trên Trang thông tin điện tử xã để 

CBCC, KCT theo dõi, nắm bắt. 

Đường link:  

http://ninhxuan.gov.vn/tinh-khanh-hoa-

chu-trong-ap-dung-mo-hinh-sang-kien-

cua-cong-chuc-vien-chuc-tre-ve-cai-

cach-hanh-chinh_n59544_g823.aspx 

6 Phổ biến, triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết 

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIX và các Chương trình, 

kế hoạch hành động của các cấp, các ngành để triển khai các Nghị 

quyết nêu trên, trong đó chú ý nội dung về xây dựng chính quyền và 

cải cách hành chính 

- Qua hệ thống Quản lý văn 

bản và điều hành; 

- Hội nghị quán triệt. 

Các Nghị quyết này được chuyển tải các 

nội dung đến cán bộ, công chức và người 

lao động thông qua hệ thống Quản lý văn 

bản và điều hành. Đảng uỷ tổ chức Hội 

nghị quán triệt. 

Các văn bản: 

- Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 

31/12/2020 về học tập, quán triệt Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ thị xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 

2020 – 2025; 
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- Kế hoạch số 09-KH/ĐU ngày 09/6/2021 

của Đảng uỷ xã Ninh Xuân thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng, Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII,  Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần 

thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về 

công tác dân vận; 

7 Truyền thông Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh 

Khánh Hòa đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, gồm: địa chỉ 

và cách thức truy cập; tạo tài khoản đăng nhập; cách thức tạo lập và 

nộp hồ sơ điện tử; thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài 

chính; đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; các tiện ích hỗ 

trợ, giải đáp vướng mắc trực tuyến; tin nhắn SMS tự động, email 

thông báo tự động; tra cứu thông tin hồ sơ bằng tin nhắn SMS, mã 

QR, tra cứu trên Cổng 

- Trang thông tin điện tử; 

- Phổ biến trong nội bộ cơ 

quan. 

Được tuyên truyền trên Trang thông tin 

điện tử xã. Tuyên truyền lồng ghép vào 

sáng thứ hai sau lễ chào cờ đầu tuần. 

- Đường link: 

file:///C:/Users/Administrator/Downloads

/to-roi-tuyen-truyen-nen%20(5).pdf 

- Văn bản: kèm nội dung tuyên truyền 

vào sáng ngày 25/5/2021 

 

8 Phổ biến, triển khai về trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phươngđối với việc triển khai, thực 

hiệnChỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/4/2020 về việc cải tiến lề lối 

làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, giải 

quyết công việc của các cơ quan, đơn vị và địa phương 

- Qua hệ thống Quản lý văn 

bản và điều hành; 

- Trang thông tin điện tử.  

UBND xã có ban hành văn bản chỉ đạo 

thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 

21/4/2020 của UBND tỉnh. 

Văn bản: Công văn số 799/UBND ngày 

08/9/2021 v/v cải tiến lề lối làm việc; 

khắc phục tồn tại, hạn chế nâng cao Chỉ 

số CCHC của xã trong năm 2021 và 

những năm tiếp theo. 

Đường link: 

http://ninhxuan.gov.vn/ve-viec-cai-tien-

le-loi-lam-viec-khac-phuc-ton-tai-han-

che-nang-cao-chi-so-cai-cach-hanh-

file:///C:\Users\Administrator\Downloads\to-roi-tuyen-truyen-nen%20(5).pdf
file:///C:\Users\Administrator\Downloads\to-roi-tuyen-truyen-nen%20(5).pdf
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chinh-cua-xa-trong-nam-2021-va-nhung-

nam-tiep-theo_n59407_g900.aspx 

9 Phổ biến, tuyên truyền về kết quả các Chỉ số đánh giá đối với tỉnh: 

Chỉ số mức độ hài lòng (SIPAS); Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công 

nghệ thông tin (ICT INDEX); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 

và Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR-INDEX); các Chỉ số 

đánh giá được công bố đối với cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa 

bàn thị xã năm 2020, 2021 

- Quán triệt tại Hội nghị tổng 

kết; 

- Trang thông tin điện tử. 

UBND xã thực hiện luân chuyển tất cả 

các văn bản có liên quan trên phần mềm 

quản lý văn bản; quán triệt tại hội nghị 

tổng kết công tác CCHC năm 2020; đồng 

thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử 

xã. 

Văn bản: Thông báo số 20/TB-UBND 

ngày 14/4/2021 của UBND xã về  Kết 

luận tại Hội nghị tổng kết công tác cải 

cách hành chính năm 2020 và triển khai 

Kế hoạch cải cách hành chính của xã 

Ninh Xuân năm 2021. 

Đường link: 

http://ninhxuan.gov.vn/chi-so-cai-cach-

hanh-chinh-cua-tinh-khanh-hoa-xep-thu-

4863-tinh-thanh_n59545_g823.aspx 

http://ninhxuan.gov.vn/chi-so-nang-luc-

canh-tranh-cap-tinh-pci-nam-2020-

khanh-hoa-tang-3-bac-so-voi-nam-

2019_n59546_g823.aspx 

http://ninhxuan.gov.vn/chi-so-papi-nam-

2020-khanh-hoa-roi-vao-nhom-thap-

diem_n59547_g823.aspx 

http://ninhxuan.gov.vn/chi-so-cai-cach-hanh-chinh-cua-tinh-khanh-hoa-xep-thu-4863-tinh-thanh_n59545_g823.aspx
http://ninhxuan.gov.vn/chi-so-cai-cach-hanh-chinh-cua-tinh-khanh-hoa-xep-thu-4863-tinh-thanh_n59545_g823.aspx
http://ninhxuan.gov.vn/chi-so-cai-cach-hanh-chinh-cua-tinh-khanh-hoa-xep-thu-4863-tinh-thanh_n59545_g823.aspx
http://ninhphung.gov.vn/chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-pci-nam-2020-khanh-hoa-tang-3-bac-so-voi-nam-2019_n59546_g823.aspx
http://ninhphung.gov.vn/chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-pci-nam-2020-khanh-hoa-tang-3-bac-so-voi-nam-2019_n59546_g823.aspx
http://ninhphung.gov.vn/chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-pci-nam-2020-khanh-hoa-tang-3-bac-so-voi-nam-2019_n59546_g823.aspx
http://ninhphung.gov.vn/chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-pci-nam-2020-khanh-hoa-tang-3-bac-so-voi-nam-2019_n59546_g823.aspx


 

7 

 

 

 

10 Phổ biến, tuyên truyền về Cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách 

hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 5 - năm 2021 do 

UBND tỉnh tổ chức. 

- Qua hệ thống Quản lý văn 

bản và điều hành; 

- Trang thông tin điện tử.  

Tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công 

chức và người lao động thông qua hệ 

thống Quản lý văn bản và điều hành. 

Đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của 

xã. 

Đường link: 

http://ninhxuan.gov.vn/tinh-khanh-hoa-

to-chuc-cuoc-thi-mo-hinh-sang-kien-cai-

cach-hanh-chinh-cua-cong-chuc-vien-

chuc-tre-lan-thu-5-nam-

2021_n59553_g823.aspx 

II Tuyên truyền cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu 

tư (12) 

  

1 Phổ biến, tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 

trong tiếp cận thông tin theo quy định pháp luật, trong mối quan hệ 

với các cơ quan hành chính tỉnh; quyền và nghĩa vụ của đối tượng 

thực hiện thủ tục hành chính 

- Tuyên truyền lồng ghép 

trong các buổi họp, sinh hoạt 

ở cơ sở thôn; 

- Trang thông tin điện tử. 

Được UBND xã tuyên truyền trên Trang 

thông tin điện tử; lồng ghép trong các 

buổi họp, sinh hoạt ở cơ sở thôn. 

Đường link:  

http://ninhxuan.gov.vn/bao-dam-cac-

quyen-co-ban-cua-nguoi-dan-thong-qua-

hoat-dong-cai-cach-thu-tuc-hanh-

chinh_n59548_g823.aspx 

http://ninhxuan.gov.vn/quyen-va-nghia-

vu-cua-cong-dan-trong-viec-tiep-can-

thong-tin-pham-vi-va-trach-nhiem-cung-

cap-thong-tin_n59549_g823.aspx 

2 Phổ biến, triển khai về các quy hoạch, kế hoạch (nhất là quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khung giá đất, bảng giá đất và hệ số 

điều chỉnh giá đất năm 2021), dự án đầu tư; quy định, chính sách 

quản lý có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người 

dân, tổ chức, doanh nghiệp; các chương trình an sinh, phúc lợi, trật 

Trang thông tin điện tử. Các nội dung này được UBND xã tuyên 

truyền trên Đài truyền thanh xã và đăng 

tải trên Trang thông tin điện tử tại: 

Chuyên mục thông tin; chuyên mục Quy 

hoạch. 

http://ninhxuan.gov.vn/bao-dam-cac-quyen-co-ban-cua-nguoi-dan-thong-qua-hoat-dong-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh_n59548_g823.aspx
http://ninhxuan.gov.vn/bao-dam-cac-quyen-co-ban-cua-nguoi-dan-thong-qua-hoat-dong-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh_n59548_g823.aspx
http://ninhxuan.gov.vn/bao-dam-cac-quyen-co-ban-cua-nguoi-dan-thong-qua-hoat-dong-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh_n59548_g823.aspx
http://ninhxuan.gov.vn/bao-dam-cac-quyen-co-ban-cua-nguoi-dan-thong-qua-hoat-dong-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh_n59548_g823.aspx
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tự xã hội, môi trường của tỉnh và của thị xã 

3 Tập trung tuyên truyền về Trung tâm Dịch vụ hành chính công 

trực tuyến tỉnh đến đông đảo người dân, tổ chức, doanh nghiệp, 

gồm: địa chỉ và cách thức truy cập; tạo tài khoản đăng nhập; cách 

thức tạo lập và nộp hồ sơ điện tử; thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, 

nghĩa vụ tài chính; đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; các 

tiện ích hỗ trợ, giải đáp vướng mắc trực tuyến; tin nhắn SMS tự 

động, email thông báo tự động; tra cứu thông tin hồ sơ bằng tin 

nhắn SMS, mã QR, tra cứu trên Cổng 

- Trang thông tin điện tử; 

- Tuyên truyền trên Đài 

truyền thanh xã. 

UBND xã thực hiện tuyên truyền về 

Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực 

tuyến tỉnh đến người dân, tổ chức, doanh 

nghiệp bằng các hình thức: Đăng tải trên 

Trang TTĐT, Viết tin bài phát trên Đài 

truyền thanh xã, Bộ phận Một cửa hướng 

dẫn trực tiếp cho người dân khi đến giao 

dịch trực tiếp tại Bộ phận Một cửa, phát 

tờ rơi. 

- Đường link: 

http://ninhxuan.gov.vn/trung-tam-dich-

vu-hanh-chinh-cong-truc-tuyen-moi-

nhu-cau-mot-dia-chi-mot-dia-chi-co-tat-

ca_n58918_g823.aspx 

- Tin, bài: Tin ngày 22/4/2021 và 

20/8/2021. 

4 Phổ biến, triển khai nội dung thông tin liên quan đến kiện toàn tổ 

chức bộ máy, sáp nhập, hợp nhất các tổ chức, đơn vị hành chính để 

người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận thông tin chính xác, kịp 

thời và liên hệ công việc thuận lợi 

- Tuyên truyền trên Đài 

truyền thanh xã; 

- Trang thông tin điện tử. 

 

Các nội dung này được UBND xã tuyên 

truyền trên Đài truyền thanh xã và đăng 

tải trên Trang thông tin điện tử. 

- Đường link:  

https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-

tri/202002/cong-bo-nghi-quyet-ve-sap-

xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-thuoc-

tinh-khanh-hoa-8152079/ 

https://dantri.com.vn/xa-hoi/8-tinh-

thanh-xin-hoan-sap-xep-sap-nhap-

huyen-thi-20210716152846915.htm 

5 Thông tin, thông báo liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, 

dịch vụ công trực tuyến 

- Tuyên truyền trên Đài 

truyền thanh xã; 

Thường xuyên cung cấp tin bài, các văn 

bản liên quan đến công tác CCHC, các 

http://ninhxuan.gov.vn/trung-tam-dich-vu-hanh-chinh-cong-truc-tuyen-moi-nhu-cau-mot-dia-chi-mot-dia-chi-co-tat-ca_n58918_g823.aspx
http://ninhxuan.gov.vn/trung-tam-dich-vu-hanh-chinh-cong-truc-tuyen-moi-nhu-cau-mot-dia-chi-mot-dia-chi-co-tat-ca_n58918_g823.aspx
http://ninhxuan.gov.vn/trung-tam-dich-vu-hanh-chinh-cong-truc-tuyen-moi-nhu-cau-mot-dia-chi-mot-dia-chi-co-tat-ca_n58918_g823.aspx
http://ninhxuan.gov.vn/trung-tam-dich-vu-hanh-chinh-cong-truc-tuyen-moi-nhu-cau-mot-dia-chi-mot-dia-chi-co-tat-ca_n58918_g823.aspx
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- Trang thông tin điện tử. 

 

dịch vụ công trực tuyến đăng lên Trang 

thông tin điện tử xã và phát trên Đài 

truyền thanh xã. 

- Một số tin bài, văn bản cung cấp Đài 

truyền thanh tuyên truyền; 

6 Phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu các mô hình, cơ chế đang được 

triển khai thí điểm, các điển hình tốt, cán bộ, công chức, viên chức 

tiêu biểu 

- Tuyên truyền trên Đài 

truyền thanh xã; 

- Trang thông tin điện tử. 

Các nội dung này được UBND xã tuyên 

truyền trên Đài truyền thanh xã và đăng 

tải trên Trang thông tin điện tử. 

7 Phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu các kênh, địa chỉ tiếp nhận; kết 

quả xử lý các góp ý, phản ánh, kiến nghị, giải đáp vướng mắc thông 

qua các đường dây nóng 

- Tuyên truyền tại Bộ phận 

Một cửa: niêm yết; 

- Trang thông tin điện tử; 

- Đài truyền thanh. 

UBND xã đã thực hiện nghiêm việc công 

khai nội dung hướng dẫn người dân, 

doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị về quy 

định hành chính thông qua địa chỉ cơ 

quan, số điện thoại chuyên dùng, địa chỉ 

email của Văn phòng UBND tỉnh tại trụ 

sở và trên Trang thông tin điện tử của 

UBND xã. 

Thực hiện công khai đầy đủ tại trụ sở cơ 

quan: Thông tin đường dây nóng để thực 

hiện hỗ trợ, tiếp nhận, xử lý các phản 

ánh, kiến nghị.  

Bên cạnh đó, thông qua hệ thống Đài 

truyền thanh xã và Trang thông tin điện 

tử UBND xã còn hướng dẫn người dân 

gửi phản ánh kiến nghị trên hệ thống 

Cổng dịch vụ Công quốc gia.  

- Đường link: 

http://ninhxuan.gov.vn/tiep-nhan-phan-

anh-kien-nghi-ve-quy-dinh-hanh-

chinh_n58788_g797.aspx 

http://ninhxuan.gov.vn/thong-tin-duong-

http://ninhxuan.gov.vn/tiep-nhan-phan-anh-kien-nghi-ve-quy-dinh-hanh-chinh_n58788_g797.aspx
http://ninhxuan.gov.vn/tiep-nhan-phan-anh-kien-nghi-ve-quy-dinh-hanh-chinh_n58788_g797.aspx
http://ninhxuan.gov.vn/tiep-nhan-phan-anh-kien-nghi-ve-quy-dinh-hanh-chinh_n58788_g797.aspx
http://ninhxuan.gov.vn/thong-tin-duong-day-nong-de-thuc-hien-ho-tro-tiep-nhan-xu-ly-cac-phan-anh-kien-nghi_n59550_g823.aspx
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day-nong-de-thuc-hien-ho-tro-tiep-nhan-

xu-ly-cac-phan-anh-kien-

nghi_n59550_g823.aspx 

http://ninhxua.gov.vn/tiep-nhan-phan-

anh-kien-nghi-ve-quy-dinh-hanh-

chinh_n59551_g823.aspx 

- Hình ảnh niêm yết. 

8 Phổ biến, tuyên truyền về những nỗ lực, giải pháp của chính quyền 

các cấp về hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp nhằm góp phần ổn 

định đời sống xã hội, sản xuất kinh doanh trong thời gian phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 

- Đài truyền thanh; 

- Trang thông tin điện tử; 

- Hội nghị. 

Nội dung này được lãnh đạo địa phương hết 

sức quan tâm, thực hiện tuyên truyền bằng 

nhiều hình thức: qua hệ thống đài truyền 

thanh của xã, Trang thông tin điện tử, thông 

qua các hội nghị, sinh hoạt chính trị - xã hội, 

các tuyên truyền viên cơ sở, các tình nguyện 

viên, các Tổ Covid cộng đồng, băng rôn, 

khẩu hiệu,... 

- Đường link:  

https://ninhhoa.khanhhoa.gov.vn/vi/phon

g-chong-benh-viem-duong-ho-hap-cap-

do-virus-ncov 

9 Cán bộ, công chức, viên chức truy cập thường xuyên website 

https://cchc.khanhhoa.gov.vn/ và Cổng thông tin điện tử thị xã: 

https://ninhhoa.khanhhoa.gov.vn 

Phổ biến qua các cuộc họp 

nội bộ: họp giao ban cơ 

quan. 

100% cán bộ, công chức, không chuyên 

trách truy cập thường xuyên website 

https://cchc.khanhhoa.gov.vn/ và Cổng 

thông tin điện tử thị xã: 

https://ninhhoa.khanhhoa.gov.vn 

10 Có gửi tin, bài cho Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử cải cách 

hành chính tỉnh, Cổng thông tin điện tử thị xã 

. Định kỳ hàng tháng, có gửi  tin, bài cho 

Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử cải 

cách hành chính tỉnh, Cổng thông tin điện 

tử thị xã. Kèm theo các tin bài trong năm 

2021. 

11 Có mô hình, sáng kiến tham gia cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải 

cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 5 - năm 2021 

do UBND tỉnh tổ chức 

  

https://cchc.khanhhoa.gov.vn/
https://cchc.khanhhoa.gov.vn/
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B. TỔNG HỢP CHUNG 

Tổng số nhiệm vụ 

phải thực hiện 

Đã thực hiện 

(ghi số nhiệm vụ) 
Chưa thực hiện 

(ghi số nhiệm vụ) 

22 20/22 02/22 

Tỷ lệ (%) 90,9%  9,1% 

 

Nơi nhận: 

- Phòng Nội vụ thị xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các ngành thuộc UBND xã; 

- Lưu: VT. 

                                                                                   

                                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                                  CHỦ TỊCH 

 

                                                                              

                                                                                    Võ Hương 

  

 

 

12 Có nghiên cứu đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức thông 

tin, tuyên truyền phù hợp tình hình, đặc điểm, thực tiễn công tác cải 

cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

  


