
UỶ BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:               /UBND-VHTT Thành phố Cao Bằng, ngày       tháng 02 năm 2023 
 

V/v triển khai kế hoạch cải cách hành 

chính lĩnh vực văn hóa, thông tin 
 

  

 Kính gửi:  

   - Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND Thành phố; 

   - Ủy ban nhân dân các phường, xã. 

       (Sau đây gọi tắt là các đơn vị) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng về việc cải cách hành chính thành phố Cao 

Bằng năm 2023; 

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cao Bằng về việc thông tin, tuyên truyền cải cách hành 

chính năm 2023. 

Để triển khai các nhiệm vụ về cải cách hành chính lĩnh vực văn hóa, thông 

tin theo kế hoạch đã ban hành; Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các đơn vị 

trên thực hiện một số nội dung sau: 

1. Nội dung  

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng và phát triển Chính quyền 

điện tử, Chính quyền số (Kế hoạch số 369/KH-UBND); 

- Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (Kế hoạch số 21/KH-UBND). 

(Có Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 29/12/2022 và Kế hoạch số 21/KH-

UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng kèm theo). 

2. Nhiệm vụ của các đơn vị 

2.1. Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố 

- Chủ trì, tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng và phát 

triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số theo các nội dung đã được ban hành 

tại Kế hoạch số 369/KH-UBND. 

- Phối hợp với phòng Nội vụ Thành phố thường xuyên định hướng tuyên 

truyền về CCHC nhà nước trong hoạt động tuyên truyền ở cơ sở theo hướng dẫn, 

chỉ đạo của các đơn vị chuyên môn cấp trên. 

- Tổng hợp, báo cáo cải cách hành chính lĩnh vực văn hóa, thông tin theo 

nội dung, thời gian tại Kế hoạch số 369/KH-UBND. 

2.2. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố: Chỉ đạo Ban biên tập xây 

dựng các chuyên mục CCHC trên trang thông tin điện tử Thành phố và thường 
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xuyên đăng tải thông tin, tuyên truyền công tác CCHC của Thành phố, của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương. 

2.3. Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND Thành phố 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện tình hình thực tế, tổ chức thông 

tin tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính năm 2023 tại cơ quan 

đơn vị và các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác; Phối hợp với phòng Văn hóa 

và Thông tin tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng và phát 

triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. 

2.4. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông Thành phố 

- Thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của Thành phố và các 

hệ thống, kênh thông tin quản lý liên quan khác để phục vụ công tác tuyên truyền 

CCHC đến người dân và doanh nghiêp trên địa bàn thành phố. 

- Phối hợp với Ban biên tập đăng tải nội dung thông tin tuyên truyền trên 

Trang thông tin điện tử Thành phố. 

2.5. UBND các phường, xã 

- Tổ chức thông tin tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở (đối 

với các phường, xã có Đài truyền thanh: Sông Bằng, Hưng Đạo, Vĩnh Quang, 

Chu Trinh); Thông tin tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử các phường, xã. 

- Tùy theo tình hình điều kiện thực tế tổ chức thông tin tuyên truyền qua 

các hội nghị, cuộc họp, thông báo trên bảng tin công cộng tại các khu dân cư... 

Căn cứ nội dung trên, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- VP HĐND&UBND TP; 

- Trang thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

 

Vũ Văn Đệ 
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