
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:          /STTTT-TTBCXB 

   V/v tuyên truyền công tác cải cách  

hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2021  

và một số nội dung  

 

Phú Thọ, ngày      tháng 4 năm 2021 

 

 

                          Kính gửi: 

 

 - Báo Phú Thọ; 

- Đài Phát thanh và Truyền hỉnh tỉnh; 

- UBND các huyện, thành, thị. 
 

Thực hiện các văn bản của UBND tỉnh: Kế hoạch số 1640/KH-UBND 

ngày 26/4/2021 về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh 

Phú Thọ năm 2021; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 26/4/2021 về tăng cường chỉ 

đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề 

nghiệp năm 2021; Kế hoạch số 1637/KH-BCĐ ngày 26/4/2021 về việc thực hiện 

công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội giai 

đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 1648/KH-UBND ngày 26/4/2021 về việc thực 

hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch 

hóa gia đình tỉnh Phú Thọ đến năm 2030; Kế hoạch số 1666/KH-UBND ngày 

27/4/2021 về thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" giai đoạn 2017 - 

2025 năm 2021; Kế hoạch số 1667/KH-UBND ngày 27/4/2021 về việc thực 

hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết 

một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” năm 2021; 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành, thị tuyên truyền và phối hợp chỉ đạo 

tuyên truyền một số nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền Kế hoạch số 1640/KH-UBND ngày 26/4/2021 

về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 

2021. Trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, 

mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh; các nội dung theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước nhà 

nước giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ 

giai đoạn 2021 - 2025; các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác 

cải cách hành chính; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; giải quyết thủ 

tục hành chính trên môi trường điện tử và qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Tuyên truyền những nội dung cơ bản các chủ trương, chính sách mới của 

Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính có liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp; việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại các cơ quan, đơn vị; việc tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải 

quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh; 



việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến mức độ 3, 4 qua Cổng dịch vụ 

công của tỉnh (https://dichvucong.phutho.gov.vn)... 

2. Phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông; tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn. 

3. Đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các 

loại tội phạm; kết quả đấu tranh chống tội phạm của lực lượng chức năng. Tuyên 

truyền về nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; kỹ năng phòng ngừa, phát 

hiện, ngăn chặn tội phạm. Tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia 

phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. 

4. Tăng cường tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nội dung liên 

quan đến dân số và phát triển, dịch vụ KHHGĐ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập 

trung phổ biến nội dung Nghị  quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; 

Nghị quyết số 137-NQ/CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW 

ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XII về công tác dân số trong tình hình mới; Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 

22/12/2017 của Tỉnh ủy Phú Thọ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số 

trong tình hình mới; Kế hoạch số 2516/KH-UBND ngày 12/6/2020 của UBND 

tỉnh về Kế hoạch hành động giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh Phú Thọ thực hiện 

Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030. 

5. Thông tin, tuyên truyền công tác triển khai thực hiện Đề án “Tuyên 

truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã 

hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” năm 2021. Tuyên truyền các 

chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh 

doanh và khởi nghiệp; về bình đẳng giới, phòng chống xâm hại tình dục; phòng, 

chống bạo lực học đường, an toàn trong môi trường mạng; giảm thiểu mất cân 

bằng giới tính khi sinh...  

Tuyên truyền các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu trong tuyên truyền, 

giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên 

quan đến phụ nữ; các gương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi; các mô hình phụ nữ 

khởi nghiệp. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối 

hợp chỉ đạo thực hiện./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng VH&TT cấp huyện; 

- Đài TH-TH cấp huyện; 

- GĐ, PGĐ (B.Thúy);       

- Lưu: VT, TTBCXB (KT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Hồng Thúy 

https://dichvucong.phutho.gov.vn)/
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