
THANH UY YEN BAT BANG CQNG SAN VIT NAM 

BAN TUYEN GIAO 

S 184 - CV/BTGTU TP. Yen Bái, ngày 10 tháng 3 nám 2022 

V/v luyên truy th dyng nn tang so' 
"Sd lay clang viên din tv'c tinh Yen BOi" 

KInh gzci: - Các chi, ding b trçrc thuc, 
- MTTQ và các t chi'rc chInh trj - xã hi thành ph, 
- PhOng Van hóa - Thông tin thành ph, 

- Bàn tin Dng b thnh ph, 
- Trang thông tin din tiir thãnh ph& 

Thrc hin Cong van 350-CV/BTGTU, ngày 09/3/2022 cüa Ban Tuyên giáo 
Tinh üy Yen Bái v vic tuyên truyn sir diing nén thng so "So tay dng viên din tiir 
tinh Yen Bái"; theo do, vic trin khai thI diem duqc th1rc hin trong thai gian 03 
tháng (Ti'c 01/3/2022 - 3 1/5/2022) ti 11 t chtirc Ding (Dgi din cho các cc' quan 
hành chmnh sift' nghip, doanh nghip, xã, phwông) thuc Dãng b KhOi Co quan Va 

Doanh nghip tinh, Dàng b thành ph Yen Bái, Dng b huyn Van Yen. Dê gop 
phn nâng cao nhn thi'rc, thiirc, trách nhim cüa các cap üy, chinh quyn, mi can 
b, dáng viên trong vic trin khai thi dim sir diing nén tng so "So tay ding viên 
din tir tinh Yen Bái"; Ban Tuyên giáo Thãnhiry die nghi. các cci quan, don vi can ciii 
chiirc nang, nhim vv lam t& cong tác tuyên truyn, tp trung vào các ni dung sau: 

1. Tuyên truyn khng djnh, vic trin khai thi dim sir dung nn tang s "S 
tay dáng viên din tir tinh Yen Bái" trên dija bin thinh pM là mt trong nh&ng 
nhirn v'.i quan tr9ng c1i th hóa Nghj quyêt sO 51-NQiTU, ngày 22/07/2021 cira 
Ban Chap hành Dâng b tinh v Chuyn dôi s tinh Yen Bái giai don 2021 - 2025, 
djnh hucirng den näm 2030; tiirng buâc thrc hin so hóa nghip vçi cong tác Ding, 
day mnh iirng dung cong ngh thông tin, chuyên diOi s trong hoat dng cüa cp üy, 
to chiirc dãng, dãng viên. 

Tuyên truyn chü trucing cüa Dâng, chInh sách, pháp 1ut cña Nhà nrnrc v 
Chuyên dôi sO, khäng djnh Chuyn di s là nhim v1 quan trng, là xu th tt yu 
trong 1nh dio, clii d.o, quan l, diu hãnh phát trin kinh t - xã hi cira cp iry, 
chinh quyên các cap và hoat dng san xu.t, kinh doanh cira doanh nghip trong cuc 
Cách mang  Cong nghip lan thur tir; gn vói tuyên tmyn quy& tam chmnh trj cüa 
tinh du'gc the hin qua các miic tiêu, nhim vi, giâi pháp thrc hin Chuyn di s6 d 
ra t?i  Nghj quyêt so 51 -NQ/TIJ, ngày 22/7/2021 cira Ban Chp hânh Dâng b tinh. 

2. Tuyên truyn hixóng dn cài dt nn tang iirng diing, sir dicing trén din thoai 
thông minh và may tInh bang (App Store và App Google Play), truy c.p trên giao 
din web (dangvien.yenbai.gov.vn); tuyên truyn các tInh nang chInh cüa nn tang 
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ilmg diing (Td chi'c hQp chi/dáng b5 duçrc chudn hóa, hQc tIp nghj quyêt vó'i các tp 
tin cia phuvng diên, van idén ttr liêu, theo dâi nhim vy; tim kiêm, Ira cz van kin, 

tw liêu, các tInh nàng tiçn Ich kha'c...); ye igi Ich cüa ilrng diing trong vic diôi mó'i, 
nâng cao chit hrçmg sinh hott cap üy, sinh hoat chi b. 

3. Tuyei truyn sr quyt tarn, vao cuc quy& 1it cüa các cp üy, chmnh 
quyn, dc bit d& vó'i các t chüc dãng du'çc 1ira chçn thirc hin thI diem silr ditng 
nn tang s "Sb tay dáng viên din tilr tinh Yen Bái". Tuyên truyn nhUng kt qua 

dt dugc, nhuiig khó khän, vtxó'ng mLc; Ian tOa nhffiig each lam hay, hiu qua, 

nhiTmg bài h9c kinh nghicrn rat ra trong qua trinh triên khai thirc hin. 

4. TuyCn trnyri cong tác kim tra, gim stt; thng ciRing nm bat, phãn ánh, 
tham mu'u, dnh hixó'ng di.x luçtn xã hi; ben cnh. do chili tr9ng thông tin tuyên 
truyên, dâu tranh, bác bO cáo thông tin khOng diling lien quan dn vic trin khai thçrc 
hin thI diem sü' dçing non tang s "S tay dàng viOn din tfr tinh Yen Bái" trên dja 
bàn tinh Yen Bái. 

'fran tr9flg! 

Noi nhãn: 

- Ban Tuyên giáo Tinh fiy, 
- Thu'ông trçrc Thành üy, 
- Co quan T chrc - Ni vii thânh pli& 
- Nhis kInh gi.ri, 

- Luu I3TGTLJ. 

K/T TRIX(NG BAN 
PHO TRU'ONG BAN 

 

Ngô Thj Nguyt Qunh 
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