
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN MỸ 

 

Số:          /UBND-NV 
Về việc hướng dẫn tham gia 

theo dõi Bản tin điện tử cải cách 

hành chính của Bộ Nội vụ trên 

mạng Zalo 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Yên Mỹ, ngày        tháng      năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Các phòng chuyên môn; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND 

huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 
 

 Thực hiện Công văn số 71/SNV-CCHCVTLT ngày 17/01/2023 của Sở Nội 

vụ tỉnh Hưng Yên về việc hướng dẫn tham gia theo dõi Bản tin điện tử cải cách 

hành chính của Bộ Nội vụ trên mạng Zalo, 

Ngày 05/01/2023 Bộ Nội vụ có Công văn số 01/VPBCĐCCHC về việc triển 

khai kênh truyền thông trên mạng xã hội Zalo có tên là “Bộ Nội vụ”, trong đó có 

chuyên đề “Bản tin điện tử cải cách hành chính”. 

Để triển khai kênh truyền thông của Bộ Nội vụ, UBND huyện yêu cầu Thủ 

trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai một số nội dung sau:  

- Thông báo rộng rãi kênh truyền thông trên mạng Zalo có tên là ”Bộ Nội 

vụ”, trong đó có chuyên đề ”Bản tin điện tử cải cách hành chính” đến toàn thể cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị và nhân dân. 

- Hướng dẫn quét Mã QR Code để tham gia theo dõi kênh truyền thông của 

Bộ Nội vụ trên mạng xã hội Zalo và truy cập trực tiếp đến chuyên mục ”Bản tin cải 

cách hành chính” theo các bước sau:  

Bước 1: Mở Zalo;  

Bước 2: Scan/Quét mã QR Code; - Bước 3: Nhấn "Quan tâm".  

  



Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về 

UBND huyện (qua phòng Nội vụ tổng hợp) để được hướng dẫn kịp thời./.  

 UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện 

các nội dung trên.  
 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

  - Như kính gửi; 

  - Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh (để 

đưa tin); 

  - Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: NV, VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
Đặng Xuân Lương 
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