
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số:           /UBND Hoài Nhơn,  ngày          tháng        năm 2020 

V/v đẩy mạnh thông tin, tuyên 

truyền kết quả 10 năm thực hiện 

Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính nhà nước 

 

 

Kính gửi: 

 

 - Các phòng, ban, ngành của thị xã;  

 - Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 6376/UBND-KSTT ngày 22 tháng 09 năm 2020 

của UBND tỉnh Bình Định về đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kết quả 10 năm 

thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thị xã có ý kiến như sau:  

1. Theo phạm vi trách nhiệm thực hiện, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, địa phương căn cứ các nội dung tuyên truyền quy định tại Kế hoạch số 

33/KH-UBND ngày 16 tháng 03 năm 2020 của UBND huyện (nay là thị xã) về tổng 

kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 

và Kế hoạch  số 27/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của UBND huyện (nay 

là thị xã) về tuyên truyền công tác cải cách hành chính của huyện Hoài Nhơn (nay là 

thị xã) năm 2020, tích cực tổ chức thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách 

hành chính nhà nước với các hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực. Nội 

dung thông tin, tuyên truyền là những kết quả nổi bật về cải cách hành chính nhà 

nước trên từng lĩnh vực cụ thể, những hoạt động, sáng kiến, các mô hình, điển 

hình tốt, cách làm hay, những bài học kinh nghiệm trong cải cách hành chính tại 
các cơ quan, đơn vị, địa phương giai đoạn 2011-2020. 

2. Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

thực hiện thông tin, tuyên truyền rộng rãi về kết quả thực hiện Chương trình 

tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Nội vụ; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Các cơ quan liên quan; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 
 

Phạm Văn Chung 
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