
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

  

Số: 510 /STTTT-TTBCXB1 

V/v đôn đốc thực hiện Kế hoạch tuyên 

truyền cải cách hành chính năm 2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Hà Tĩnh,  ngày 28 tháng 6 năm 2018 

Kính   i:  

  - Các sở, ban, n ành, đoàn thể cấp tỉnh; 

  - Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh n hiệp tỉnh; 

  - UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Tron  6 thán  đầu năm 2018, côn  tác tuyên truyền cải cách hành chính 

đã được các sở, ban, n ành, địa phươn  quan tâm thực hiện, tuy vậy, vẫn còn 

tồn tại nhiều hạn chế: các n ành, địa phươn  chưa quan tâm bố trí n uồn lực 

phục vụ côn  tác tuyên truyền cải cách hành chính; hình thức tuyên truyền còn 

chưa phon  phú, chưa tạo sức thu hút đối với n ười dân, doanh n hiệp. 

Để tiếp tục đẩy mạnh côn  tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 

2018, Sở Thôn  tin và Truyền thôn  đề n hị: 

1. Tiếp tục rà soát, triển khai các nội dun , nhiệm vụ được  iao tại Kế 

hoạch số 394/KH-UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải 

cách hành chính năm 2018; Kế hoạch 433/KH-UBND n ày 22/12/2017 của 

UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2018 và các văn bản chỉ 

đạo của tỉnh. 

2.  Đẩy mạnh tuyên truyền, hướn  dẫn, nân  cao nhận thức cho n ười dân 

và doanh n hiệp tích cực khai thác, s  dụn  dịch vụ côn  trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4. 

3. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăn  cườn  tin, bài, 

phón  sự về tuyên truyền cải cách hành chính; việc thực hiện thủ tục hành chính 

thôn  qua hệ thốn  DVCTT mức độ 3, mức độ 4 ở các cơ quan, đơn vị, địa 

phươn ; việc khai thác s  dụn  ở các doanh n hiệp và n ười dân trên địa bàn. 

4. Báo cáo kết quả tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018   i về Sở 

Thôn  tin và Truyền thôn  trước n ày 30/11/2018 để tổn  hợp, báo cáo UBND 

tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 
-  ãnh đạo Sở; 

-  ưu: VT, TTBCXB1. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

 H  GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 
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