
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HƯƠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 1069/UBND-VHTT 
V/v tăng cường tuyên truyền  

công tác CCHC trong những  

tháng cuối năm 2022 

 

Hương Sơn, ngày 16 tháng 8 năm 2022 

  

      Kính gửi:  

   -  Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính 

trên địa bàn huyện trong những tháng cuối năm 2022, đảm bảo theo kế hoạch đã 

đề ra; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực 

hiện tốt các nội dung sau: 

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; cơ quan, đơn vị đóng 

trên địa bàn  

Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền cải cách hành chính tại cơ quan, 

đơn vị, bám sát các nội dung trọng tâm tuyên truyền về CCHC trong năm 2022 

của huyện, trong đó tập trung chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền: Dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích; đẩy mạnh tuyên truyền trên 

Cổng/Trang Thông tin điện tử, Đài phát thanh huyện, xã, thị trấn; Bản tin; phát 

hành tài liệu, tờ rơi, tờ gấp; tổ chức các Hội nghị, lớp tập huấn… 

2. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, Cổng Thông tin điện tử huyện  

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tin, bài, thời 

lượng; duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về 

công tác cải cách hành chính. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

Tiếp tục tổ chức thực hiện tuyên truyền theo kế hoạch của UBND xã, thị 

trấn đã được ban hành và các nội dung mới cập nhật khác; thực hiện các chương 

trình phát thanh tuyên truyền CCHC phát trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở 

và đăng tải trên Trang thông tin điện tử, mạng xã hội… (một số nội dung tuyên 

truyền CCHC của tỉnh đăng tải trên chuyên mục Cải cách hành chính, Cổng 

Thông tin điện tử huyện).  

4. Phòng Văn hóa và Thông tin  

Đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân 

huyện theo quy định. 



Đây là nội dung quan trọng, yêu cầu các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị, địa 

phương thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Thông tin và Truyền thông (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT,VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Thái Sơn 
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