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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 
 

Số: 192/UBND-VHTT 
Về việc triển khai công tác  

tuyên truyền CCHC năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cẩm Xuyên, ngày 04   tháng  02   năm 2020 

 
   

Kính gửi:   

- Các Cơ quan, phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

   
Thực hiện Công văn số 72/STTTT-TTBCXB ngày 30/01/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc triển khai kế hoạch tuyên truyền cải cách 

hành chính năm 2020 và để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch số 

107/KH-UBND ngày 15/01/2020 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 

2020, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn:  

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của đơn vị, địa 

phương mình bám sát các nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền về CCHC tron năm 

2020 của huyện và gửi Kế hoạch về UBND huyện qua Phòng Văn hóa - Thông 

tin trước ngày 07/02/2020 để tổng hợp,theo dõi. 

- Định kỳ quý, 6 tháng , năm báo cáo kết quả thực hiện (báo cáo cụ thể 

kết quả, nêu rõ số lượng lớp tập huấn, lồng ghép hội nghị tuyên truyền, số tin, 

bài viết tuyên truyền, số lượng tờ rơi, tài liệu tuyên truyền,lượt tuyên truyền trên 

hệ thống truyền thanh…) trong Báo cáo cải cách hành chính của đơn vị và gửi 

về UBND huyện qua Phòng Văn hóa - Thông tin để tổng hợp báo cáo UBND 

huyện theo quy định. 

2. Các cơ quan, phòng, ban, đơn vị: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ 

động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC đảm bảo mục 

đích, yêu cầu, đặc biệt lồng ghép vào các cuộc tập huấn, hội nghị, giao ban để 

phổ biến, quán triệt, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ. 

3. Các phòng: Nội vụ, Tư pháp, Kinh tế - Hạ Tầng, Văn hóa - Thông tin, 

Tài chính - Kế hoạch và Văn phòng HĐND-UBND huyện: căn cứ chức năng, 

lĩnh vực nhiệm vụ phụ trách trong công tác CCHC chủ động xây dựng tài liệu, 

nội dung tuyên truyền định kỳ tháng, quý cung cấp các thông tin, nội dung để 

Phòng Văn hóa - Thông tin chỉ đạo triển khai tuyên truyền ở cấp huyện và 

UBND cấp xã. 
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4. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông: Tổ chức tuyên truyền các nội dung 

liên quan đến công tác cải cách hành chính; duy trì chuyên mục Cải cách hành 

chính trên sóng phát thanh, truyền hình huyện đảm bảo 01 chương trình/tháng. 

5. Trung tâm Hành chính công huyện: 

- Đảm bảo các điều kiện, trang thiết bị cần thiết, bố trí cán bộ trực tại 

Trung tâm hành chính công huyện để vận hành thông suốt hệ thống phần mềm 

dịch vụ công (DVC) trực tuyến. 

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp 

về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3, dịch vụ bưu chính công ích khi 

tới giao dịch tại Trung tâm hành chính công của huyện. 

6. Phòng Văn hóa - Thông tin:  

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, dịch vụ bưu chính công ích cho người dân, doanh nghiệp. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị 

trong việc triển khai thực hiện. 

Đây là những nội dung quan trọng, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cải 

cách hành chính yêu cầu các cơ quan, phòng, ban, đơn vị; UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                
- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Phạm Văn Thắng 
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