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KInh gri: 

   

- Trung cac phOng, ban, ngành, don vj, doàn the thj xâ., 
- Thu tnthng các don vi: Cong an thi xä, Clii nhánh 

VPDK dat dai, Clii cic Thuê Bãc Vinh, Bão HiCni 
xã hi Cra LO, Di6n lu'c Cfra Là; 

- ChU tch UBND các phung. 

Tlnrc hen Cong van s 923 1/UBND-KSTT ngày 22/11/2022 cia UBND 

tinh v vic tip ti,ic dy rnanh thi,rc liiii D an 06/CP. Nhrn tiêp tiic thu'c hiii tt 

hon n11a D an D an phát tri&i 1mg thing dü lieu  v dan ci.r, djnh danh vâ xác th,jc 

din tlr phijc vçi chuy&i di s quc gia giai doan 2022-2025, trn nhIn dn nãni 

2030 (D an 06/CP). ChIt tjch UBND thj xã yeu cu Thu tnr&ng các phàng, ban, Co 

quan, don vj, doàn ih th xä, ChU tch UBND các phu'äng thçi'c liin tt rnt s n3i 

dung sau: 

1. Tip tic quán trit, trin khai thijc hin nghiCrn tñc IK hoach  s 78/K H-

UBND ngày 28/01/2022, K hoach s6 771/KH-UBND ngày 07/11/2022 cña UBNI) 

tinh Ng1i An v tri&i khai thirc hin rnt s nhirn v,i trçng tarn Dê an 06 cua Chinh 

phü trên dja bàn tinh Ngh An, K hoach s 180/KH-UBND ngày 11/11/2022 cta 

UBND thj xâ Clra Là trin khai tlirc 1iiii rnt s nIiim vij trong tarn ctia D an 06 

trên da ban thj xã Ccra Là và các van bàn huàng dan, clii dao  cüa Trung t.rong, Tinh, 

Thi xà v tri&i ldiai thrc liin D an 06/CP trên dja bàn thi xã Cü'a Là. 

2. Tip tijc dy rnanh cac hoat dng tuyCn truyii v triên khai D an 06/CP 

vi các hinh thlrc tuyên truyii phong phü, da dang; nôi dung tuyCn truy1i tli 

trung vào nhrng lçyi Ich t1iit thij'c clia vic giãi quyt thu tijc hành chInh (TTHC) 

qua C6ng Dch vi,i cong qu& gia d ngl.räi dan và các t chlrc, doanh nghip trCn 

dja bàn hiu rO v nhüng tien  ich, quyii li cUa D an 06/CP và tIch circ tharn gia 

hmng 1mg. 

3. ThU tru'ng cac phông, ban, ngành, doii vj, doân the thj xã, Chu tjch 

UBND các phung phãi thu'ng xuyên chi dao,  kirn tra, dOn dc, iitrn sat nhiin 

vu, 1 trInh, ni dung, tin d thi,rc 11in cUa don v4; chju trach nhirn trirác Chü tjch 
UBND th xã, Thui tnring cp trên v k& qua, tin d thçrc hiii D an 06/CP ci.a 
co quan, phàng, ban, donvj rnmnh. 



No', nlzâ,i: 
- Nhu trên; 
- Côiig an tinh; 
- Van phông UBND tinh; 
- Cht tich, Các PCT UBND thj; 
- Lru: VT, VP 
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4. Giao Cong an th xã, UBND phu'ng Nghi Hàa, phuäng Nghi Tan rni 

dan vj triii khai xây dijng và ra rnt 01 rnô hInh v "dirn tuyên truyn, h trV dch 

vi cong trrc tuyn" tnrc ngày 10/12/2022. 

5. Giao Cong an thj xã (Ca quan thung trij'c D an 06/CP th xà) thuäng 
xuyên kirn tra, theo dOi, chi dao,  dOn dc trin khai nhiêrn vçt và tng lip tinh 

hInh, kt qua báo cáo TO cong tác kp thai d clii dto và báo cáo T cong tác tinh 

theo quy dinh 

ChU tn hung dn UBND các phuang Nghi HOa, Nghi Tan trong vic tniên 

ldiai xây drng và t chi'c rñt kinh nghirn (sau thai gian 01 tháng kê tr ngày ra 

nitt), dng thai báo cao, tharn miru UBND thj xa d tniên khai nhân rông rnO hInh 
dn các phixang con Iai  trên da bàn th xã. 

Yêu ctu Thñ tnrng cac phOng, ban, Ca quan, dan vj, doàn th thj xã, Chñ 

tc1i U BND các phuang nghiêrn tñc trin khai thijc 1iin. Qua trInh thijc hin nki 

Co vuO'ng rnc kjp thai báo cáo v UBND thi xã (qua Cong an th xã) d duc 
hu'ang dn./. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Doän Tiên Dung 
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