UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:804/STTTT-TTBCXB

Quảng Trị, ngày 04 tháng 10 năm 2018

V/v báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch
tuyên truyề n cải cách hành chính năm 2018

Kính gửi:
-

Các Sở, ban ngành cấp tỉnh;
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
Báo Quảng Trị;
Đài Phát thanh truyền hình tỉnh.

Thực hiện Kế hoa ̣ch số 361/KH-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh về
Tuyên truyề n cải cách hành chính năm 2018 trên điạ bàn tin̉ h Quảng Tri ̣; để tham
mưu cho UBND tin
̣ kỳ về viê ̣c thực hiê ̣n tuyên
̉ h ban hành Báo cáo đúng đinh
truyề n cải cách hành chính năm 2018 trên điạ bàn tỉnh , Sở Thông tin và Truyền
thông đề nghị các cơ quan, đơn vi ̣liên quan trên điạ bàn tin̉ h báo cáo kết quả thực
hiê ̣n Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 và dự kiến phương
hướng, nhiê ̣m vu ̣ công tác tro ̣ng tâm năm 2019. Cụ thể như sau:
1. Kết quả thực hiê ̣n Kế hoa ̣ch tuyên truyề n cải cách hành chính năm 2018
của đơn vị (đề nghị cho biết cụ thể số , ngày tháng ban hành Kế hoạch tuyên
truyền CCHC ở đơn vị).
2. Thố ng kê số lươ ̣ng tin , bài, phóng sự thực hiện công tác tuyên tr uyề n về
cái cách hành chính theo từng quý . Cho biết cụ thể những tin, bài đó đăng tải ở
phương tiê ̣n thông tin đa ̣i chúng nào hay trên web của đơn vị.
Cho biết các phương thức tuyên truyền của đơn vị và kết quả thực hiện.
3. Những thuâ ̣n lợi, khó khăn, nguyên nhân khắ c phu ̣c.
4. Một số kiế n nghi,̣ đề xuất.
5. Phương hướng, nhiê ̣m vu ̣ năm 2019.
Báo cáo của các đơn vị đề nghị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông (số 51
Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, Quảng Trị) trước ngày 30/10/2018 để kip̣ tổng
hợp, tham mưu báo cáo trin
̀ h UBND tin̉ h.
Trân trọng cám ơn sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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