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 Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

 Căn cứ Công văn số 4849/BNV-CCHC ngày 16/9/2020 của Bộ Nội vụ về 

đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính phục vụ tổng kết 10 năm 

thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, 

 Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm 

đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả 10 năm thực hiện Chương 

trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trong thời gian trước, trong và sau Hội 

nghị của Chính phủ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP (Dự kiến 

tổ chức trong tháng 12 năm 2020).  

 - Nội dung thông tin, tuyên truyền:  Những kết quả nổi bật về thực hiện cải 

cách hành chính trên từng lĩnh vực cụ thể, những hoạt động, sáng kiến, mô hình 

điển hình tốt, những bài học kinh nghiệm trong cải cách hành chính tại  các sở, ban, 

ngành, địa phương giai đoạn 2011-2020. 

 - Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền tại các hội nghị, cuộc họp giao 

ban, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; lồng ghép tuyên truyền kết 

quả thực hiện cải cách hành chính với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; 

thông qua các buổi tọa đàm. 

 2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Tuyên Quang đẩy mạnh công 

tác thông tin tuyên truyền theo Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 06/4/2020 và Kế 

hoạch số 06/KH-UBND ngày 21/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó tập 

trung về những kết quả nổi bật đã đạt được trong 10 năm thực hiện Chương trình 

tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, nhất là đối với những 

giải pháp, sáng kiến, mô hình, điển hình tốt, những bài học kinh nghiệm phát huy 

hiệu quả trong thực tiễn triển khai tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Phối hợp 



lựa chọn một số cơ quan, đơn vị điển hình, có nhiều kết quả nổi bật trong công tác 

cải cách hành chính để xây dựng các phóng sự, bài viết phục vụ cho việc phát 

sóng, đăng tin nhằm tuyên truyền cho hoạt động tổng kết Chương trình tổng thể 

cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; (thực hiện) 

- Bộ Nội vụ; (báo cáo) 

- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo) 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. (P.Hà) 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 

đã ký 

 

 

 
 

Tạ Văn Dũng 
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