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: 33 /STTTT-TTBCXB

Lạng Sơn, ngày 07 tháng 01 năm 2022

V/v tuyên truyền: thực hiện dịch vụ thu phí điện tử
không dừng; chuyển đổi biển số xe và lắp đặt
camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải; cải cách
hành chính tỉnh Lạng Sơn; điều chỉnh định nghĩa
ca bệnh COVID-19

Kính gửi:
- Báo Lạng Sơn;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 9257/VPCP-CN ngày 20/12/2021 của Văn phòng
Chính phủ về việc thực hiện dịch vụ thu phí điện tử không dừng; chuyển đổi
biển số xe và lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải; Kế hoạch số
250/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh cải cách hành chính tỉnh Lạng
Sơn năm 2022; Công văn số 5729/SYT-NVYD ngày 30/12/2021 của Sở Y tế về
việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19, Sở Thông tin và Truyền thông
đề nghị các cơ quan, đơn vị:
1. Tuyên truyền thực hiện dịch vụ thu phí điện tử không dừng;
chuyển đổi biển số xe và lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải
Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp chuyển sang sử dụng
dịch vụ thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
(thay cho phương thức thu phí thủ công, dùng tiền mặt); tuyên truyền thực hiện
nghiêm quy định lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải (theo Nghị định
số 10/2020/NĐ-CP và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày
01 tháng 7 năm 2021) và chuyển đổi biển kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải
sang nền mầu vàng theo đúng quy định của Bộ Công an.
2. Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính;
trong đó quan tâm tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình
tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP
ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ
tướng Chính phủ; Nghị quyết số 60-NQ/TU, ngày 15/12/2021 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy; nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm về ý nghĩa, mục
tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC đối với hoạt động phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.
3. Tuyên truyền điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19
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Tuyên truyền Công văn số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế
về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 để tiếp tục chủ động tăng
cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc, quản lý hiệu quả các ca
bệnh COVID-19 trong bối cảnh thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch COVID-19 (nội dung chi tiết tại Công văn số 5729/SYT-NVYD
ngày 30/12/2021 kèm theo).
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./.
Công văn số 9257/VPCP-CN ngày 20/12/2021; Kế hoạch số 250/KHUBND ngày 30/12/2021; Công văn số 5729/SYT-NVYD ngày 30/12/2021 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).
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Lê Hải Yến

