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 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Hà Tĩnh,  ngày        tháng 7 năm 2022 

 

   nh g i:  

- Các Sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Báo Hà Tĩnh, Cổng TTĐT tỉnh, Đài PT-TH tỉnh; 

- VPĐD, PVTT các cơ quan báo ch  trên địa bàn; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

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

trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2022, thực hiện  ế hoạch số 523/ H-

UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành ch nh, 

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh 

các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2022, Sở Thông 

tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Các Sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng 

trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai  ế hoạch tuyên truyền cải cách hành ch nh 

của đơn vị bám sát các trọng tâm tuyên truyền về CCHC trong năm 2022 của 

tỉnh, trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền: Dịch vụ công trực tuyến; tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành ch nh thông qua dịch vụ bưu 

chính công ích; đẩy mạnh tuyên truyền trên báo chí; trên Cổng/Trang Thông tin 

điện t ; Bản tin; phát hành tài liệu, tờ rơi, tờ gấp; tổ chức các Hội nghị, lớp tập 

huấn, cuộc thi tuyên truyền CCHC. 

2. Báo Hà Tĩnh, Cổng Thông tin điện t  tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh, Văn phòng đại diện, Phóng viên thường trú các các cơ quan báo ch  

hoạt động trên địa bàn phối hợp với các đơn vị, địa phương, đơn vị có liên quan 

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 ch nh.  

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuyên truyền tại 

địa phương; chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Truyền 

thông phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan sản xuất các chương trình phát 

thanh tuyên truyền CCHC phát trên sóng truyền thanh cấp huyện và lựa chọn 

các chương trình phát thanh phù hợp, chỉ đạo UBND cấp xã phát trên hệ thống 
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truyền thanh cơ sở (một số nội dung tuyên truyền CCHC của tỉnh đăng tải trên 

chuyên mục Thông tin tuyên truyền, Cổng TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông).  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị định kỳ (quý, năm) báo cáo kết quả tuyên 

truyền CCHC (bố tr  lồng ghép trong báo cáo CCHC của đơn vị và cung cấp số 

liệu theo biểu mẫu (có phụ lục gửi kèm theo) g i về Sở Thông tin và Truyền 

thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ; 

-  ãnh đạo Sở; 
-  ưu: VT, TTBCXB2. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PH  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Tuấn 
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PHỤ LỤC  

 BÁO CÁO TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 

TT Chỉ tiêu ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 Số lượng văn bản chỉ đạo, điều hành về 

công tác tuyên truyền CCHC 

Văn bản   

2 Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về CCHC Cuộc thi   

3 Số lượng tin, bài tuyên truyền về CCHC 

trên các cơ quan báo ch  

Tin, bài   

4 Số Hội nghị tập huấn tuyên truyền về công 

tác CCHC 

Hội nghị   

Số người tham dự các lớp tập huấn về công 

tác CCHC 

Người   

5 Xây dựng chuyên mục CCHC trên 

Cổng/Trang thông tin điện t  

Chuyên mục   

Số tin, bài tuyên truyền CCHC trên 

Cổng/Trang thông tin điện t  

Tin, bài   

6 Số lượng tài liệu tuyên truyền về CCHC (tờ 

rơi, tài liệu) 

Tài liệu   

7 Số lượng tin, bài tuyên truyền về CCHC 

trên sóng truyền thanh cấp huyện (đối với 

cấp huyện) 

Tin, bài   

8 Số lượng xã duy thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền về CCHC trên truyền thanh cơ 

sở (đối với cấp huyện) 

Số xã   

9 Số xã có chuyên mục tuyên truyền CCHC 

trên Trang Thông tin điện t  (đối với cấp 

huyện) 

Số xã   

10 Các hình thức tuyên truyền khác    
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