
PHỤ LỤC 
CÁC NHIỆM VỤ NÂNG CAO CHỈ SỐ HIỆU QUẢ  

QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG NĂM 2022 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 426/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND huyện) 

  

TT Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm đầu ra Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian hoàn 

thành 

I Nội dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở” 

1 
Ban hành Kế hoạch tuyên truyền 
nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị 

và Hành chính công năm 2022 

- Kế hoạch của 
UBND huyện; 

- Báo cáo kết quả 

Phòng Nội vụ 
Các cơ quan, đơn 
vị; UBND các xã, 

thị trấn 

- Kế hoạch ban 

hành trước ngày 
Quý I/2022; 

- Báo cáo 6 
tháng, năm  

2 

Phối hợp triển khai tuyên truyền 

công tác bầu cử và kết quả bầu cử 
(gồm bầu cử Đại biểu Quốc hội, 

HĐND các cấp; bầu Trưởng bản, 
tiểu khu, tổ dân phố) 

Văn bản phối hợp 
thực hiện 

Phòng Nội vụ 

Sở Nội vụ; các cơ 

quan, đơn vị; 
UBND các xã, thị 
trấn 

Quý IV/2022 
 

3 

Triển khai tuyên truyền, phổ biến và 

thực hiện đầy đủ các quy định của 
Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, 

phường, thị trấn  

- Kế hoạch thực 

hiện tuyên truyền 
công tác dân vận, 

dân chủ; 
- Văn bản triển 

khai thực hiện; 
- Báo cáo kết quả 

thực hiện 

Phòng Nội vụ 

Các cơ quan, đơn 

vị; UBND các xã, 
thị trấn; Cổng 

thông tin điện tử 
huyện 

- Ban hành Kế 

hoạch tháng 
1/2022; 

- Báo cáo năm 
tháng 11/2022 

6 
Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và 
thanh, quyết toán các nguồn đóng 

góp, huy động, tài trợ, viện trợ của 

- Văn bản hướng 
dẫn thực hiện; Báo 

cáo 

Phòng Tài chính – 

Kế hoạch 

Các cơ quan, đơn 
vị, UBND các xã, 

thị trấn 

- Văn bản 
hướng dẫn: 

trong quý 



 

 

2 

TT Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm đầu ra Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian hoàn 

thành 

các tổ chức, doanh nghiệp, người 
dân  

I/2022; 
- Báo cáo quyết 

toán: Quý 
IV/2022 

II Nội dung “Công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách”  

1 

Kế hoạch thực hiện công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở 

cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 
2022 

- Kế hoạch của 
huyện; 

- Báo cáo thực hiện 

Phòng Tư pháp 

Các cơ quan, đơn 
vị; UBND các xã, 

thị trấn; các tổ 
chức đoàn thể 

- Kế hoạch ban 
hành trong 
tháng 1/2022 và 

triển khai thực 
hiện thường 

xuyên; 
- Báo cáo kết 

quả 6 tháng, 
năm theo quy 

định 

2 

Ban hành và tổ chức thực hiện kế 
hoạch kiểm tra công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ 
sở; trong đó có lồng ghép nội dung 

triển khai thực hiện các quy định của 
Luật Tiếp cận thông tin 

Kế hoạch của 
UBND huyện; 
- Báo cáo kết quả 

thực hiện 
-  

Phòng Tư pháp 

Các cơ quan, đơn 

vị; UBND các xã, 
thị trấn; các tổ 

chức đoàn thể 

- Ban hành kế 
hoạch trong 

Quý I/2022; 
- Báo cáo kết 

quả thực hiện 
theo quy định 

3 

Thực hiện công khai các thông tin 

theo quy định tại Điều 17 Luật tiếp 
cận thông tin; tăng cường các hoạt 

động tuyên truyền, cung cấp thông 
tin, tài liệu về quyền tiếp cận thông 

tin của công dân bằng các hình thức 

- Văn bản triển 
khai thực hiện; 

- báo cáo kết quả 
thực hiện 

Phòng Tư pháp 

Các cơ quan, đơn 

vị; UBND các xã, 
thị trấn; 

- Văn bản ban 
hành trong Quý 

I/2022; 
- Báo cáo Quý 

IV/2022 



 

 

3 

TT Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm đầu ra Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian hoàn 

thành 

phù hợp 

4 
Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo năm 2022 

- Kế hoạch của 
UBND huyện; 

- Báo cáo kết quả 
năm 2022 

Phòng Lao động - 

TBXH 

Các cơ quan, đơn 
vị; UBND các xã, 

thị trấn 

Quý III/2022 và 
triển khai thực 

hiện theo kế 
hoạch 

5 

Triển khai thực hiện công khai ngân 
sách cấp xã; nâng cao năng lực quản 
lý, nghiệp vụ về quản lý tài chính 

cho Chủ tịch, kế toán, thủ quỹ thuộc 
UBND xã, thị trấn; hướng dẫn kiểm 

tra nghiệp vụ tài chính ở xã, thị trấn 

Văn bản triển khai 

thực hiện 

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

UBND các xã, thị 

trấn 
Quý I/2022 

6 

Phối hợp bồi dưỡng chuyên đề về 
công khai ngân sách cấp xã cho các 

đối tượng là trưởng bản, tiểu khu 
trưởng 

Văn bản chỉ đạo 

triển khai thực hiện 

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

UBND các xã, thị 

trấn 

- Công văn ban 
hành trong quý 

I/2022; 
- Báo cáo Quý 

IV/2022 

7 

Thực hiện công bố, công khai quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 

và khung giá đất hiện thời trên Cổng 
thông tin điện tử của huyện và tại trụ 

sở UBND các xã, thị trấn 

Thông báo công 
khai quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất 
chi tiết và khung 

giá đất hiện thời 

Cổng thông tin 
điện tử của huyện 

và tại trụ sở UBND 
các xã, thị trấn 

Các cơ quan, đơn 

vị, UBND các xã, 
thị trấn 

Thường xuyên 

8 
Công bố công khai khung giá đất, 

bảng giá đất 

Thực hiện đăng tải 
công khai trên 

Cổng thông tin 
điện tử 

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 

Ban Biên tập Cổng 

thông tin điện tử 

Ngay sau khi có 
Quyết định phê 

duyệt của 
UBND tỉnh 

III Nội dung “Trách nhiệm giải trình với người dân” 

1 Cử đại biểu HĐND huyện, xã tham Văn bản cử đi học Phòng Nội vụ Đại biểu HĐND Khi có Công 



 

 

4 

TT Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm đầu ra Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian hoàn 

thành 

gia bồi dưỡng kỹ năng tiếp xúc, 
tham vấn, tiếp công dân cho đại biểu 

HĐND cấp huyện, cấp xã 

cấp huyện, xã văn yêu cầu 
tham gia tập 

huấn của Sở 
Nội vụ 

2 
Xây dựng và triển khai kế hoạch 
thanh tra, kiểm tra hàng năm, 

chuyên đề, chuyên ngành 

- Kế hoạch của 
Huyện; 

- Báo cáo kết quả 
thực hiện 

Thanh tra huyện 
Các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Ban hành kế 

hoạch trong 
tháng 1; Báo 

cáo kết quả 
hằng quý, 6 

tháng và năm 

3 
Thực hiện tốt công tác tiếp công 
dân; giải đáp khiếu nại, tố cáo, khúc 

mắc của người dân 

Báo cáo kết quả 
Văn phòng HĐND 
và UBND huyện 

Các cơ quan, đơn 
vị; UBND các xã, 

thị trấn 

Báo cáo quý, 6 
tháng và năm 

2022 

4 

Thực hiện nghiêm quy định trách 
nhiệm giải trình theo Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật 
phòng, chống tham nhũng 

Báo cáo kết quả Thanh tra huyện 

Các cơ quan, đơn 

vị; UBND các xã, 
thị trấn 

Báo cáo quý, 6 

tháng và năm 
2022 

5 
Tiếp tục công khai thủ tục hành 
chính  

Thực hiện công 

khai đầy đủ, đúng 
quy định TTHC tại 

Bộ phận tiếp nhận 
và Trả kết quả; 

Cổng thông tin 
điện tử 

Các cơ quan, đơn 

vị; UBND các xã, 
thị trấn 

Văn phòng HĐND 
và UBND huyện 

Thường xuyên 

6 Tăng cường thực hiện dịch vụ bưu TTHC được tiếp Các cơ quan, đơn Văn phòng HĐND Thường xuyên 
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TT Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm đầu ra Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian hoàn 

thành 

chính công ích trong việc nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính 

nhận và trả kết quả 
qua dịch vụ bưu 

chính 

vị và UBND huyện 

7 
Nâng cao trách nhiệm xét xử trong 
tranh chấp dân sự, tạo niềm tin 

người dân vào kết quả xét xử 

Báo cáo kết quả 
Tòa án nhân dân 
huyện 

Tòa án nhân dân 
huyện 

6 tháng, năm 

8 

Thực hiện vai trò giám sát, phản 
biện xã hội góp phần nâng cao trách 

nhiệm giải trình của chính quyền cơ 
sở đối với người dân 

- Kế hoạch thực 
hiện; Báo cáo kết 

quả 

Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam 

huyện 

UBND các xã, thị 

trấn 

Theo định kỳ 6 

tháng, năm 

IV Nội dung “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”  

1 

Tuyên truyền phổ biến các quy định 
của pháp luật, các văn bản pháp luật 

có liên quan về phòng, chống tham 
nhũng 

- Kế hoạch của 

UBND huyện; 
- Báo cáo kết quả 

Thanh tra huyện 

Các cơ quan, đơn 

vị; UBND các xã, 
thị trấn 

Kế hoạch quý 
I/2022; Báo cáo 

kết quả 6 tháng, 
năm 2022 

2 

- Xây dựng kế hoạch thanh tra năm 

2022;  
- Tập trung giải quyết TTHC, kiến 

nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo 
thuộc lĩnh vực đất đai, xây dựng…. 
trên địa bàn huyện  

Kế hoạch của 

huyện; báo cáo kết 
quả thực hiện 

Thanh tra huyện 

Các cơ quan, đơn 

vị; UBND các xã, 
thị trấn 

Kế hoạch ban 

hành trong 
tháng 1/2022; 

Báo cáo hàng 
quý, 6 tháng và 
năm 2022 

3 
Triển khai kê khai tài sản của cán 
bộ, công chức, viên chức tại cơ 

quan, đơn vị  

Báo cáo kết quả 

thực hiện 
Thanh tra huyện 

Các cơ quan, đơn 

vị; xã, thị trấn 
Tháng 12/2022 

4 
Công khai đầy đủ TTHC; lấy phiếu 
khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá 

nhân trong giải quyết TTHC 

Phiếu đánh giá việc 

giải quyết TTHC 

Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả 

huyện 

Các cơ quan, tổ 
chức và người dân 

đến giải quyết 

Hàng quý 



 

 

6 

TT Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm đầu ra Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian hoàn 

thành 

TTHC 

5 

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng công 

chức, viên chức; công khai, đăng tải 
các nội dung tuyển dụng trên 

phương tiện thông tin đại chúng 

- Kế hoạch; Thông 
báo tuyển dụng và 

các văn bản có liên 
quan; Quyết định 

tuyển dụng; Báo 
cáo kết quả tuyển 

dụng 

Phòng Nội vụ 
Các cơ quan, đơn 
vị có liên quan; xã, 

thị trấn 

Năm 2022 

6 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp 
công dân, kịp thời giải quyết các nội 

dung tố cáo có dấu hiệu, hành vi 
tham nhũng theo quy định của pháp 

luật 

- Sổ ghi chép, theo 
dõi tiếp công dân; 

- Báo cáo kết quả 
thực hiện 

- Ban Tiếp công 

dân; 
- Thanh tra huyện 

Các cơ quan, đơn 

vị; xã thị trấn 

Thường xuyên 

trong năm 2022 

V Nội dung “Thủ tục hành chính công” 

1 

Ban hành và triển khai thực hiện 

đảm bảo tiến độ, chất lượng Kế 
hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 
năm 2022 

- Kế hoạch của 

UBND huyện; 
- Báo cáo kết quả 
thực hiện 

Văn phòng HĐND 
- UBND huyện 

Các cơ quan, đơn 
vị; UBND các xã, 

thị trấn 

Tháng 1/2022 

2 

Công khai, cập nhật đầy đủ, kịp thời 
TTHC trên Cổng thông tin điện tử 
của huyện; đôn đốc việc công khai 

TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện 
và các xã, thị trấn trên Cổng thông 

tin điện tử huyện đầy đủ, đúng quy 
định; đôn đốc việc niêm yết Bộ 

TTHC mới, sửa đổi, bổ sung các 
lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải 

Công khai đầy đủ, 

kịp thời TTHC trên 
Cổng thông tin 

điện tử 

Văn phòng HĐND 

- UBND huyện; 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Các cơ quan, đơn 
vị; UBND các xã, 

thị trấn 

Thực hiện 
thường xuyên 



 

 

7 

TT Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm đầu ra Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian hoàn 

thành 

quyết của cấp huyện, cấp xã trên  

3 

Công khai đầy đủ về tiến độ, kết quả 
giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng 

thông tin điện tử, Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả 

Báo cáo kết quả 

Văn phòng HĐND 
- UBND huyện; 

UBND các xã, thị 
trấn 

Ban Biên tập Cổng 

thông tin điện tử 

Báo cáo định kỳ 
6 tháng và năm 

theo quy định 

4 

Tổ chức tốt việc tiếp nhận và xử lý 
phản ánh, kiến nghị của tổ chức, 

công dân về quy định hành chính, 
thực hiện giải quyết TTHC tại các 

cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn 

- Văn bản trả lời 
phản ánh, kiến 

nghị; 
- Báo cáo kết quả 

thực hiện 

Cac cơ quan, đơn 

vị; UBND các xã, 
thị trấn 

Văn phòng HĐND 

- UBND huyện 

- Khi có phản 
ánh kiến nghị 
của tổ chức, 

công dân; 
- Báo cáo kết 

quả theo quy 
định 

5 

Phối hợp với các sở rà soát xây dựng 

quy trình giải quyết TTHC theo các 
Quyết định công bố Danh mục 

TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh, 
nâng cao chất lượng giải quyết 

TTHC tại Bộ phận một cửa 

Văn bản phối hợp 

rà soát 

Các cơ quan, đơn 

vị 

Văn phòng HĐND 
– UBND huyện; 

UBND các xã, thị 
trấn 

Khi có văn bản 

đề nghị 

6 

Đánh giá việc giải quyết TTHC theo 
quy định của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và 
Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của 

Văn phòng Chính phủ 

Nội dung đánh giá 
Văn phòng HĐND 

-UBND huyện 

Các cơ quan, đơn 

vị; UBND các xã, 
thị trấn 

Hàng quý 

7 
Nâng cao chất lượng trong cấp phép 
xây dựng. Nâng cao chất lượng cơ 

sở hạ tầng đô thị 

Văn bản chỉ đạo 
thực hiện; Báo cáo 

kết quả thực hiện 

Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng 

Các cơ quan, đơn 
vị có liên quan; 

UBND các xã, thị 
trấn 

- Triển khai 
thường xuyên; 

Báo cáo kết quả 
năm 



 

 

8 

TT Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm đầu ra Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian hoàn 

thành 

8 

Chỉ đạo nâng cao chất lượng trong 

cấp giấy Chứng nhận Quyền sử 
dụng đất 

Công văn chỉ đạo; 

Báo cáo kết quả 
thực hiện 

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 

Các cơ quan, đơn 
vị có liên quan; 

UBND các xã, thị 
trấn 

- Triển khai 
thường xuyên; 

Báo cáo kết quả 
thực hiện 6 

tháng, năm 

9 

Phối hợp với Sở Nội vụ trong triển 
khai Đề án Đo lường sự hài lòng của 

người dân, tổ chức đối với sự phục 
vụ của cơ quan hành chính nhà nước 

năm 2021 

Văn bản phối hợp Phòng Nội vụ 

Các cơ quan, đơn 

vị; UBND các xã, 
thị trấn 

Khi có văn bản 

yêu cầu 

VI Nội dung “Cung ứng dịch vụ công” 

1 

Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao trình độ giáo viên 

đáp ứng chương trình GDPT năm 
2022 

- Kế hoạch của 
UBND huyện 

- Báo cáo kết quả 
thực hiện 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

Phòng Nội vụ; các 

đơn vị trường học 

Kế hoạch ban 
hành trong Quý 

I/2022; Báo cáo 
kết quả thực 

hiện 

2 
Tăng cường chính sách bảo hiểm y 
tế để góp phần tăng tỷ lệ người dân 

tham gia bảo hiểm y tế 

Báo cáo kết quả 

thực hiện 

Bảo hiểm xã hội 

huyện 

Văn phòng HĐND 
và UBND huyện; 

UBND các xã, thị 
trấn 

Báo cáo Quý 

IV/2022 

3 

Hướng dẫn tuyển sinh vào các 

trường các lớp đầu cấp năm học 
2022 - 2023; Điều tra về số học sinh 

trong độ tuổi sinh của các trường 
trên địa bàn có xác nhận UBND xã, 

thị trấn; Xây dựng kế hoạch tuyển 
sinh 

- Văn bản chỉ đạo 
thực hiện; 

- Kế hoạch tuyển 
sinh 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

Các đơn vị trường 

học 
Tháng 7/2022 



 

 

9 

TT Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm đầu ra Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian hoàn 

thành 

4 
Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng giáo viên tiểu học 

Kế hoạch đào tạo 
bồi dưỡng; Báo cáo 

kết quả thực hiện 

Phòng Giáo dục và 
Đào tạo 

Các cơ quan, đơn 
vị; các đơn vị 

trường học 

Kế hoạch quý 
I/2022; Báo cáo 

Quý IV/2022 

5 
Kế hoạch tăng cường Việt cho học 
sinh tiêu học vùng dân tộc thiểu số 

- Kế hoạch; Báo 
cáo kết quả thực 

hiện 

Phòng Giáo dục và 
Đào tạo 

Các cơ quan, đơn 
vị, các đơn vị 

trường học 

Tháng 12/2022 

4 

Phát triển các trạm biến áp phân 
phối và các đường dân trung, hạ áp, 

cấp điện các hộ dân chưa sử dụng 
lưới điện hạ thế và sử dụng lưới điện 

hạ thế không an toàn; đầu tư cấp 
điện đảm bảo đạt tiêu chí số 4 theo 

Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 
28/10/2016 của Bộ Công thương 

Tỷ lệ hộ gia đình 
được dùng điện tên 

99,8% 

Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng 
Công ty điện lực Quý IV/2022 

5 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các 

nhiệm vụ liên quan đến quản lý vận 
hành khai thác công trình cấp nước 

sạch, nước hợp vệ sinh nông thôn.  

Báo cáo kết quả 
thực hiện 

Phòng Nông 
nghiệp và PTNT 

UBND các xã, thị 
trấn 

Quý IV/2022 

6 

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào cứng 
hóa đường giao thông nông thôn gắn 

với mục tiêu xây dựng nông thôn 
mới 

Báo cáo kết quả 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 

UBND các xã, thị 

trấn 
Quý IV/2022 

7 
Ban hành Kế hoạch về xây dựng 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc trên địa bàn huyện 

Kế hoạch của 
huyện 

Công an huyện 
Cơ quan, đơn vị có 
liên quan; xã, thị 

trấn 

Kế hoạch ban 

hành trong 
tháng 02/2022; 

báo cáo kết quả 
thực hiện hàng 



 

 

10 

TT Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm đầu ra Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian hoàn 

thành 

quý, 6 tháng, 
năm 

VII Nội dung “Quản trị môi trường”     

1 

Triển khai các hoạt động tuyên 
truyền Luật bảo vệ môi trường, 

hưởng ứng các ngày lễ lớn về môi 
trường: Ngày môi trường thế giới; 
chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 

Kế hoạch và văn 

bản chỉ đạo thực 
hiện 

Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 

UBND các xã, thị 
trấn 

Quý IV/2022 

2 

Triển khai thực hiện các giải pháp 
nâng cao một số chỉ tiêu phát triển 

kinh tế xã hội được giao: Tỷ lệ thu 
gom chất thải rắn ở đô thị đạt 
91.9%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở 

nông thôn đạt 78% 

Kế hoạch và các 

văn bản chỉ đạo 
thực hiện; báo cáo 
kết quả thực hiện 

Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 

UBND các xã, thị 
trấn 

Tháng 12/2022 

3 

Tăng cường công tác bảo vệ nguồn 

nước đối với hoạt động chế biến 
nông sản, chăn nuôi trên địa bàn 
huyện 

Văn bản chỉ đạo 
thực hiện; báo cáo 

kết quả thực hiện 

Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 

UBND các xã, thị 
trấn 

Văn bản chỉ đạo 

Quý III/2022; 
Báo cáo kết quả 
quý IV/2022 

VIII Nội dung “Quản trị điện tử” 

1 

- Nâng cao chất lượng cung cấp 
thông tin trên Cổng thông tin điện tử 

của chính quyền địa phương. 
- Tích hợp, cung cấp đầy đủ thông 

tin TTHC cần phải công khai của 
các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn 
trên Cổng thông tin điện tử để phục 

vụ tra cứu của người dân và doanh 

Chỉ dẫn biểu mẫu, 

thủ tục hành chính 
đã tích hợp 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Các cơ quan, đơn 

vị, xã, thị trấn 
Quý IV/2022 



 

 

11 

TT Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm đầu ra Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian hoàn 

thành 

nghiệp được thuận tiện 

2 

- Tuyên truyền tới người dân về tiện 
ích mạng internet, đặc biệt là khu 

vực nông thôn, nâng cao nhận thức 
và hành vi sử dụng mạng internet 

hiệu quả văn minh, đúng pháp luật. 
- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn 

thông đảm bảo chất lượng dịch vụ, 
có các chế khuyến khích người dân 

sử dụng 

Các hình thức 

tuyên truyền, văn 
bản chỉ đạo 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Các cơ quan, đơn 

vị; UBND các xã, 
thị trấn 

Thường xuyên 

3 

Thực hiện quy trình tiếp nhận, trả lời 
phản ánh kiến nghị và công khai kết 

quả trả lời phản ánh kiến nghị trên 
Cổng thông tin điện tử theo đúng 

quy định 

Đường link, hình 

ảnh chụp bải dẫn 
nội dung đã đăng 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Văn phòng HĐND 

và UBND huyện; 
các cơ quan, đơn vị 

Thường xuyên 
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