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              Kính gửi:  

                           - Các phòng, ban, đơn vị: Văn hóa - Thông tin, Tổ chức - Nội vụ,  

                            Trung tâm hành chính công, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông; 

                           - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-UBND-VH ngày 31/01/2020 của UBND 

huyện về công tác tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2020. Để nâng cao chất 

lượng thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính từ nay đến cuối 

năm 2020, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành đơn vị cấp huyện; UBND 

các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Phòng Văn hóa - Thông tin: Rà soát, đôn đốc việc triển khai Kế hoạch 

tuyên truyền CCHC, Kế hoạch Ứng dụng CNTT ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

2. Cơ quan Tổ chức - Nội vụ: Tiếp tục cung cấp thông tin, nội dung đã thực 

hiện về CCHC về UBND huyện hàng tháng (qua Phòng Văn hóa - Thông tin) và cho 

các cơ quan thông tấn, báo chí để chỉ đạo tăng cường tuyên truyền trên Trang thông 

tin điện tử huyện, xã, thị trấn, trên hệ thống truyền thanh cơ sở, Bưu điện văn hóa xã. 

3. Trung tâm hành chính công: Cung cấp thông tin về kết quả thực hiện các dịch 

vụ công tại trung tâm về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa - Thông tin) và cho các cơ 

quan thông tấn, báo chí để chỉ đạo tăng cường tuyên truyền trên Cổng/Trang thông tin 

điện tử huyện, xã, thị trấn, trên hệ thống truyền thanh cơ sở, Bưu điện văn hóa xã.  

4. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện: Tăng cường tin bài về cải cách 

hành chính, hoạt động của Trung tâm hành chính công huyện; thường xuyên cập 

nhật các thông tin, quy định, quy trình về các thủ tục hành chính trên Cổng thông 

tin điện tử huyện. Lên panô, áp phích, băng rôn tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách 

hành chính trên địa bàn. 

5. UBND các xã, thị trấn: Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành 

chính trên hệ thống truyền thanh cơ sở, bằng hệ thống áp phích, băng rôn; đồng 

thời xây dựng chuyên mục cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử của 

xã, thị trấn thường xuyên cập nhật các thông tin, quy định, quy trình về các thủ tục 

hành chính để người dân, doanh nghiệp biết thực hiện. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện 

hàng tháng thông qua báo cáo cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (B/c); 

- VP Cấp ủy - Chính quyền huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 
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