
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /STTTT-TTBCXB Lạng Sơn, ngày         tháng       năm 2022 

V/v tuyên truyền: cải cách hành chính năm 2022; 

việc gắn thẻ thu phí điện tử không dừng và triển 

khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình 

thức điện tử không dừng; triển khai chiến dịch 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 5 

đến dưới 12 tuổi 
 

Kính gửi: 

 

 

 

 

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Quyết định số 251/QĐ-BNV ngày 29/3/2022 của Bộ Nội vụ 

ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022; Công 

văn số 388/UBND-KT ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh về việc gắn thẻ thu phí 

điện tử không dừng và triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình 

thức điện tử không dừng tại tất cả các trạm thu phí trên tuyến cao tốc Bắc Giang 

- Lạng Sơn và trạm thu phí tại Km93+160/Quốc lộ 1; Kế hoạch số 45/KH-SYT 

ngày 10/4/2022 của Sở Y tế triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

cho trẻ từ đủ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022, Sở Thông 

tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị: 

 1. Tuyên truyền cải cách hành chính 

 - 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 đất nước; 

tuyên truyền tình hình triển khai, kết quả, thành tựu trong thực hiện Chương 

trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 được ban 

hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Chỉ thị số 

23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực 

hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 

2030. 

 - Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước về cải cách hành chính. Vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, 

của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức 

chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện 

nhiệm vụ cải cách hành chính. 

 - Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định 
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Nghị định số 107/2021/NĐ- 
CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
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61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tình hình triển khai, kết 
quả thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về 
thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Quyết định số 468/QĐ- 
TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
tình hình thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 
19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

 2. Tuyên truyền việc gắn thẻ thu phí điện tử không dừng và triển khai 

thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng 

 - Đẩy mạnh tuyên truyền việc gắn thẻ thu phí điện tử không dừng và triển 

khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng tại 

các trạm thu phí trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và trạm thu phí tại 

Km 93+160, Quốc lộ 1 

 - Tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện giao thông trên địa bàn 

thuộc đối tượng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ phải dán thẻ đầu cuối và sử 

dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng khi lưu thông qua các trạm thu phí. 

 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn thẻ đầu cuối đối với các 

phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử 

không dừng; hạn chế thanh toán chi phí dịch vụ sử dụng đường bộ bằng hình 

thức thủ công, một dừng tại các trạm thu phí đã vận hành hệ thống thu phí điện 

tử không dừng. 

 3. Tuyên truyền chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 

đủ 5 đến dưới 12 tuổi 

 - Tuyên truyên triển khai các hoạt động truyền thông cho cộng đồng về 

mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19; các đối 

tượng ưu tiên; loại vắc xin phòng COVID-19; lợi ích của vắc xin; lịch tiêm 

chủng; tính an toàn của vắc xin, chỉ định, chống chỉ định của vắc xin, các sự cố 

bất lợi có thể gặp sau tiêm và hướng xử lý sau tiêm chủng. 

 - Sử dụng nhiều hình thức truyền thông khác nhau (các thông điệp, phóng 
sự, tài liệu truyền thông, thông tin về vắc xin phòng COVID-19); loa truyền 

thanh xã phường; tờ rơi áp phích và truyền thông trực tiếp thông qua Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch COVID-19 các tuyến,… nhằm nâng cao nhận thức, chia 

sẻ thông tin và vận động người dân, huy động xã hội tham gia tiêm chủng. 
  4. Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố 

Đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Đài 

Truyền thanh cấp xã tuyên truyền nội dung nêu trên. 

 Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền nội dung nêu trên và 

báo cáo kết quả Sở Thông tin và Truyền thông khi có yêu cầu./. 
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Quyết định số 251/QĐ-BNV ngày 29/3/2022; Công văn số 388/UBND-KT 

ngày 12/4/2022; Kế hoạch số 45/KH-SYT ngày 10/4/2022 gửi kèm theo qua 

VNPT-iOffice và đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở Thông tin và 

Truyền thông tại địa chỉ: http://stttt.langson.gov.vn/ (Mục Văn bản chỉ đạo điều 

hành). 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TTBCXB, VP; 

- Trung tâm Công nghệ số (đăng tải); 

- Lưu: VT, TTBCXB (ĐTT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

 

Lê Hải Yến 
 

http://stttt.langson.gov.vn/
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