
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CAO SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-VHXH 
V/v đề nghị tuyên truyền, hướng dẫn 

nhân dân khai thác Trang TTĐT xã 

Cao Sơn 

 

Cao Sơn, ngày        tháng 02 năm 2022 

  

Kính gửi:  

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; 

- Các ngành, đoàn thể xã; 

- Đài Truyền thanh xã; 

- Các đơn vị trạm y tế; kiểm lâm; trường học trên địa bàn xã; 

- Các thôn trên địa bàn xã. 

 

Căn cứ kết quả công tác cải cách hành chính năm 2021, để tiếp tục phát huy 

kết quả đó trong năm 2022 và những năm tiếp theo trong công tác tuyên truyền qua 

Trang thông tin điện tử xã. UBND xã Cao Sơn đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, 

các thôn, đơn vị đóng trên địa bàn thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bô, công chức, viên chức, 

người lao động và nhân dân trên địa bàn xã khai thác Trang thông tin điện tử xã 

Cao Sơn để nắm bắt thông tin một cách chính xác, kịp thời. Bên cạnh đó tuyên 

truyền mọi công dân viết tin, bài gửi về Trang thông tin điện tử xã qua (ông Dương 

Văn Tập. sđt: 0835450000) công chức Văn hóa - Xã hội xã Cao Sơn tiếp nhận và 

chi trả nhuận bút (nếu bài được đăng) theo quy chế chi trả nhuận bút của Trang 

thông tin điện tử xã.  
(kèm theo QĐ ban hành Quy chế chi trả nhuận bút của Trang thông tin điện tử xã Cao Sơn) 

2. Để khai thác thông tin trên Trang thông tin điện tử xã mọi người dân chỉ 

cần có điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối mạng truy cập bằng cách 

đánh nội dung “Trang thông tin điện tử xã Cao Sơn” hoặc 

“caoson.bachthong.gov.vn” là có thể khai thác được các trang, mục được hiện 

diện trên trang. 

Đề nghị các đơn vị như kính gửi triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Phòng VHTT huyện BT; 

- Trung tâm VH,TT&TT huyện BT; 

- CBCC xã; 

- Trạm y tế xã; 

- Trường học; 

- Kiểm lâm; 

- Đài Truyền thanh; 

Gửi bản giấy:  

- Các thôn trên địa bàn; 

- Lưu: VHXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Hằng 
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