Thc hin Ch th s 14/CT-UBND ngày 18/11/2016 ca UBND thành ph à Nng v vic y mnh vic hc tp và
làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh, tng cng k lut, k cng xây dng i ng cán b, công chc, viên
chc áp ng yêu cu xây dng và phát trin thành ph à Nng trong tình hình mi, các c quan trong khi
chính quyn ã có nhiu hình thc thông tin, tuyn truyn khác nhau

Hình thc tuyên truyn ph bin ang c trin khai là thông qua cuc hp, hi ngh; t chc sinh hot chuyên ;
qua Website c quan, n v; trên các phng tin truyn thông. UBND phng Hi Châu 1, UBND phng An Hi
Bc, UBND phng Khuê M, UBND xã Hòa Châu, UBND xã Hòa Nhn...t chc tuyên truyn qua h thng
phát thanh phng các ni dung v Ch th s 29-CT/TU, Ch th s 14/CT-UBND. S Thông tin và Truyn
thông ng 60 tin, bài trên Tp chí in t Thông tin và Truyn thông à Nng. c bit, S Y t thông qua báo Sc
khe i sng, bn tin "Sc khe cng ng", báo "Sc khe cho mi nhà", chuyên mc " Sc khe cho mi nhà" ng
các bài báo, bn tin v vic thc hin các Ch th, nhng tm gng sáng có tinh thn hc tp và làm theo tm gng
o c H Chí Minh; tm gng y bác s tiêu biu có tinh thn trách nhim trong công tác.

Mt s c quan, n v hình thc tuyn truyn khác rt phong phú nh: UBND phng Hi Châu 1 ti B phn tip
nhn và tr h s, ni thng xuyên tip xúc vi công dân và t chc n liên h gii quyt th tc hành chính, b trí 1
Bng tiêu chí thc hin mô hình "6T-3 Tn": Tn tâm - Tn tình - Tn ty; UBND phng Thun Phc lng ghép
trong bng tin hàng tháng gi T dân ph, trong ó tng cng ngi dân tham gia góp ý cho a phng v các vn
nh thái ca công chc ti B phn Tip nhn và tr kt qu nhm tng cng hiu qu công tác ci cách hành chính;
UBND xã Hòa Phc thc hin tôt vn hóa công s trong giao tip theo phng châm "4 xin": "Xin chào, Xin
li, Xin cm n, Xin phép"; và "4 luôn": "Luôn mm ci, Luôn nh nhàng, Luôn thu hiu, Luôn giúp ". Phong
cách và l li làm vic ca i ng CBCCVC thc hin theo t tng ca Ch tch H Chí Minh "Trng dân, gn dân, hiu
dân, hc dân và có trách nhim vi dân"; UBND huyn Hòa Vang duy trì hot ng ca t kim tra t xut ti các
n v thuc UBND huyn v thc hin Ch th s 29-CT/TU; S Tài chính kho sát ly ý kin ca t chc, công dân
trên website...

Thành ph tip tc duy trì và phát trin các chuyên trang, chuyên mc tuyên truyn hc tp và làm theo t
tng, o c, phong cách H Chí Minh, phòng, chng tham nhng, thc hành tit kim, thc hin "5 xây", "3
chng" và chp hành k lut, k cng hành chính trên Báo à Nng, ài Phát thanh và Truyn hình à Nng,
Cng Thông tin in t thành ph. Nhiu tin bài phn nh tình hình, kt qu hot ng, phong trào thi ua v nâng
cao tinh thn trách nhim, o c công v ca cán b, công chc, viên chc ti các a phng, c quan, n v.

Vic tuyên truyn góp phn không nh trong vic nâng cao nhn thc, thúc y dng i ng cán b, công chc,
viên chc làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh áp ng yêu cu xây dng và phát trin thành ph à
Nng trong tình hình mi./.
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