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- Các cơ quan, đơn vị, trường học; 

- Các tổ chức đoàn thể chính trị  - xã hội; 

- Cán bộ, công chức phường; 

- Các tổ dân phố. 
 

 Thực hiện Văn bản số 1243/UBND-VH  ngày 11/8/2022 của UBND thị xã 

Hồng Lĩnh về việc tuyên truyền cải cách hành chính. Để tiếp tục tăng cường việc 

tuyên truyền, nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại địa phương, đơn vị; UBND 

phường đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, 

công chức phường và các tổ dân phố thực hiện một số nội dung sau:  

 1. Các cơ quan đơn vị, trường học và các tổ dân phố tập trung tuyên truyền, 

quán triệt, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và cải cách hành chính cho cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị mình và Nhân 

dân trên địa bàn thông qua các hình thức như: Tập huấn, giao ban, hội nghị, sinh 

hoạt chi bộ, hội nghị tổ dân phố... 

 2. Công chức Văn hóa - xã hội, Ban biên tập Trang Thông tin điện tử 

phường, cán bộ Truyền thanh phường tăng cường viết tin, bài, đăng tải các các 

văn bản chỉ đạo, file tuyên truyền về chuyển đổi số và cải cách hành chính để cán 

bộ, Nhân dân hiểu rõ hơn về chuyển đổi số và cải cách hành chính. 

 3. Công chức Tư pháp phối hợp Công an Phường, Văn phòng phường xây 

dựng bài tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn cài đặt dịch vụ công, quán triệt các 

nội dung Đề án 06/CP. 

4. MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, các tổ dân phố thực hiện tuyên 

truyền đến tận đoàn viên, hội viên tổ chức mình và toàn thể nhân dân về chuyển 

đổi số và công tác cải cách hành chính. 

Nhận được Công văn, yêu cầu tổ chức đoàn thể, các cán bộ, công chức, 

trường học và các tổ dân phố nghiêm túc thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Lưu: VT/VH. 

 

    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
            Nguyễn Viết Khanh 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BẮC HÔNHG 
 

Số:           /UBND 

V/v tăng cường tuyên truyền cải cách hành 

chính và chuyển đổi số 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Bắc Hồng, ngày   20  tháng  9  năm 2022 
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