
UY BAN NHAN DAN 
THI  xA CIYA  LO 

S: /UBND-CATX 
V/v trin khai cong tác 

tuyên truyên Dê an 06/CP 
trên dia bàn thi xã Cüa Là 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
DIc 1p - Ttr do - Hinh phüc 

Ca Lô, ngày tháng nám 2022 

KInh gtri: 
- Các phông, ban, ngành th xã; 
- Uy ban MTTQ th xã, các to chirc chInE tr - xã hi; 
- Bào hiêm xã hi th xa, Din 1irc Cira Lô, Chi cic 

thuê Bãc vinh, Chi nhánh VPDK dat dai; 
- Các co quail, don v, các triRrng D2Ii h9c, Cao däng, 

Trung tam GGTX so II dóng trên dja bàn; 
- UBND các phi.thng. 

Thirc hin Cong van so 4593/UBND-KSTT ngày 24/6/2022 cüa IJy ban 
nhân dan tinh Ngh An ye vic triên khai cong tác tuyên truyên Dê an 06/CP 
trên dja bàn tinh Ngh An. DO nâng cao nhn thirc, nhàm to sir dông thun cüa 
nguôi dan, các Co quan, ban ngành, doàn the, da phucmg trong qua trInh triên 
khai D an "phát trin üng diing dU 1iu ye dan Cu, dnh danh và xác thirc din tir 
phc vi chuyn di so quôc gia giai dotn 2022-2025, tam nhIn den 2030" (De 
an 06/CP), UBND thj xa yOu cu các Co quail, ban, ngành cap th; UBND các 
phumg tang cumg cong tác tuyên truyOn, phô biên Dê an 06/CP trên dja bàn thj 
xãCiraLô. 

I. NI DUNG, HINH THtC, THfl GIAN THC HIN CONG 
TAC TUYEN TRUYEN 

1. Ni dung tuyên truyn 
- Tuyên truyên các chü truong, chinh sách cüa Bang, pháp 1ut cüa Nhà 

nuâc; các van bàn chi dio cüa ChInh phü, Thu tuóng ChInh phü, BO Cong an, 
các BO,  ngành có lien quan Va cüa tinh lien quan Dê an 06. 

- Thông tin, tuyên truyOn ye vai trô, tam quan tr9ng, ni dung 05 nhórn 
tin Ich mang 1ii cüa DO an 06, bao gôm: (1) Nhóm tin Ich phiic vi giãi quyêt 
thu tl;ic hành chInh và cung cap djch vi cOng trirc tuyên; (2) Nhóm tin Ich phiic 
v11 phát triOn kinh tO, xã hi;(3) Nhóm tin Ichphc vi cong dan so; (4) Hoàn 
thin h sinh thai phiic v1i kOt nôi, khai thác, bô sung lam giàu d 1iu dan cu; 
(5) Phc vi,i chi dao,  diOu hành cüa lãnh dio các cap. 

- Thông tin rng rãi den ngui dan và doanh nghip ye mc tieu tOng th 
cüa DO an là trng diing Co s dU 1iu quôc gia ye dan Cu, h tMng djnh danE va 
xác thirc din tu; ye hoit dng cüa Cong djch vi cOng quOc gia, Cong djch vi 
côngcüatinh dã dugc kêt nOi, chia sé dü 1iu vOi Co s& dü' 1iu quic gia v dan 
Cu dO blOt và thirc hin các thu tiic hânh chinh lien quan duc thuân igi; các 
thông tin liOn quan vO 25 djch vi,i cOng thiOt yOu. Dng thi tuyOn truyn, huâng 
dan cho ngui dan cách thuc tiêp can, phuong thüc thirc hin và các yêu cu, 
diêu kin sir ding tinE nãng cüa các djch vii cong dugc cung cp. 
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- Tuyên truyên, phô bin các van bàn quy phm pháp 1ut các linh virc lien 
quan (Lut Cu trü, Lut Can cuót cong dan...) dê ngi.thi dan hiêu rO và thirc hin. 

- Tuyên truyên, biêu ducing nhUng tp the, cá nhân thirc hin tot, các mô 
hInh hay, sang to trong thirc hin hiu qua Dê an 06; các sang kiên áp diing 
hiu qua trong vic tiêp nhn, giái quyêt thu tVc  hành chInh tai  B phn Mt cira 
các cap dê nhân rng trên toàn th xã. 

2. Hlnh thüc tuyên truyên 
- Tp trung tuyên truyên bang hInh thüc panô, áp phich, bang rOn, bang 

din tü tai  Bô phn Mt ciLra tr cap thj xã den các phuing và ti trçi sâ các cci 
quan, dcm vj ci the: B phn mt ci:ra-UBND thj xã, B phn mOt  cüa- UBND 
các phuô'ng, Cong an, Din h.rc, Báo hiêm xa hi, Chi civic thuê, Chi nhánh 
VPDK dat dai, Trung tam y tê..., các cci quan, dan vj, tru'mg h9c dóng trên dja 
bàn, tai  các nhà van boa khôi. 

Cong an thj xa chü trI, phôi hcip Van phông HDND-UBND hmfing dan 
vic in an pa no, áp phIch âê tuyên truyên phü hçp. 

- Niêm yet thông báo các djch vii cOng và quy trInh thrc hin, tin Ich cüa 
djch viii cong dê ngui dan tImhiêu, s't:r diing. 

- Thông tin, tuyên truyên trên các phucing tin thông tin di chüng, xây 
dçrng các bài viêt, phóng sr, tin tirc, hInh ành ye các ni dung lien quan den Dê an 
06 dê dang tâi, phát song trên các phucing tin truyên thông; to chüc tuyên truyên 
luu dng... (Giao Phông Van hóa - Thong tin chi ti-i, phOi hcip vái các cc' quan, 
ban ngành và Dài truyen thanh truyén hInh Ca LO thy'c hin). 

- To chüc Hi nghj tuyên truyên Dê an "Phát triên img diing dü lieu ye 
dan Cu, djnh danh và xác thirc din tü phic vi chuyên dôi sO quôc gia giai do?n 
2022-2025, tarn nhIn den näm 2030" trên dja bàn thj xâ. Giao Cong an thj xã 
chü trI, phôi hçp vi LTBND phithng tham muu to chüc Hi nghj; trithc mat 
ch9n 01 dja phuang dé tO chuc trong tháng 7/2022, sau do nhân rng thçrc hin 
trên toàn thi xA. 

- Thành 1p  cac TO tuyên truyên ti cong dOng (nông cot là doân thanh nien) 
lam di ngü h trçY ngu?i dan dàng k tài khoân và hithng dan ngui dan np ho sci 
trên COng djch vi cOng quOc gia. 

- Biên soan, sao gui tài lieu, t gap pháp lust ye các ni dung can thông tin, 
tuyên truyn ye Dê an 06 de cap phát, trang bj cho các tO chüc, cá nhãn, can b 
thirc hin nhim vi tuyên truyên (Giao Van phOng UBND thj xã, Cong an thj xã 
phôi hçp thrc hin). 

- Cac hInh thuc tuyên truyên khác phü hçip vâi tirng linh virc, dja bàn và 
di tuçmg. 

3. Thôi gian thirc hin 
- Cong tac tuyên truyen ducic thirc hin thu&ng xuyên. 
- Riëng di vOi ni dung tuyên truyen bang hInh thüc pa no, áp phIch, 

bang rOn, bang din tu ye 25 djch v1i cOng thiêt yêu, djnh danh, xác thrc din tu 
và li Ich cüa D an 06; niêm yt thông báo các djch v cOng và quy trInh thçrc 
hin, tin Ich cüa djch vii cong tai  B phn Mt cua các cap, yêu câu các co' 
quail, ban, ngành, don v tp trung thrc hin ngay; báo cáo ket qua thrc hin 

ye UBND thi, xä ('qua Cong an th/ xä) tru'Oc ngày 15/7/2022. 
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* Tài lieu mJu ban thiê't ké' tuyên truyn các cc, quan, do vi, dja phu'o'ng 
có the truy cip và tái ye tIc dja chi: 
https://drive.google. corn/drive/folders/iXktIXj  CA qESlJTznj6Xli tt6Xun U9inZt 

(Lwu j.• Nhp day dñ vào trInh duyt web, bao góm cá viêt hoa các k) 4c,) 
II. TO CH1J'C THI)'C HIN 
1. Giao To cong tác D an 06 cp phung và các co quan, don vj, ban, 

ngành lien quan can cir ni dung, nhim v11 ducic giao triên khai thirc hin 
nghiêm tüc, hiu qua. 

Các Co quan, don vj, dja phuong hurng dn can b, dâng viên, cong chirc 
và ngui dan tIch crc tham gia sir diing djch vi cong trirc tuyên dé giái quyêt 
thu tic hành chInh, nhât là dôi vi 25 dch viii cong thiêt yêu cüa Dê an 06. Can 
b, dâng viên, cong chi'rc, lrc luçmg vu trang phâi guong mâu, di dâu trong thirc 
hin djch vii cong. 

2. Dé nghi Uy ban Mt trn To quOc thj xâ, các tO chüc chInh trj — xâ hi 
trên dja bàn chi dio các thành viên, hi viên tIch circ tham gia tuyên truyên Dê 
an 06/CP, viêc thuc hiên su dung cac dich vu cong true tuyên, chi dao thanh lap 
tO cong tác tuyên truyên t?i  cong dông (nông cot là doàn thanh niên) phân cOng 
bô tn doàn viên, hi viên, can bO ho try, giüp d, huó'ng dan ngithi dan thirc 
hin các djch VII cOng trrc tuyên. 

3. Cong an thj xA chü trI, phôi hcp Van phông UBND thj xA theo dOi, 
hurng dn, kiêm tra, don doe vic triên khai thirc hin cOng tác tuyên truyên 
trên dja bàn thj xã; tOng hçip tInh hInh, kêt qua thirc hin báo cáo UBND thj xA 
dê báo cáo tinh. 

Yêu câu the co quan, don vj, ban, ngành th xâ; UBND các phi.thng khân 
trucing triên khai thirc hin; nêu có khó khàn, vrn9ng mac báo cáo To cOng tác 
Dé an 06 thj xà (qua Van phông UBND thj xà, Cong an thj xa,) dê duçc huérng 
dan, chi dao.I. 

Noi nhân: 
- Nhir trên; 
- UBND tinh (b/c); 
- Cong an tinh (b/c); 
- Thành viên TCT DAO6 TX; 
- Lxu: VT, 
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