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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số:          /STTTT-TTBCXB
V/v tuyên truyền phòng, chống Covid-19; 

bầu cử; hưởng ứng Ngày thành lập Mặt trận 
Việt Minh (19/5/1941), cuộc vận động 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam”, cuộc thi “Chung tay vì ATGT”; Chỉ 
thị về Kỳ thi tốt nghiệp; phòng, chống tội 

phạm, buôn lậu thuốc lá; phòng cháy, chữa 
cháy; sử dụng thiết bị âm thanh không dây

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày      tháng 5 năm 2021

Kính gửi: 
- Báo Hải Dương, Đài PT&TH tỉnh; 
- Các VPĐD, Phóng viên thường trú tại Hải Dương;
- Các Tạp chí, Đặc san, Bản tin; Cổng TTĐT tỉnh; 
- Trang TTĐT của các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh;
- Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Phát thanh các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT), UBND tỉnh 
và căn cứ các văn bản của các Sở, Ban, Ngành liên quan về thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu, Sở TTTT đề nghị các cơ quan 
thông tin, báo chí, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Phát thanh cấp huyện, Đài 
Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nội 
dung chủ yếu sau: 

1. Tiếp tục tuyên truyền tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 theo Công văn số 1595/UBND-VP ngày 07/5/2021 của 
UBND tỉnh; Tuyên truyền điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản 
lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 trên hệ thống thông tin cơ sở theo Công văn số 273/TTCS-TTTH ngày 
07/5/2021 của Cục Thông tin cơ sở. 

2. Tập trung tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với nhiều hình thức đa 
dạng, nội dung phong phú và tần suất tuyên truyền cao nhất, phù hợp, hiệu quả;  
Tuyên truyền tăng cường bảo đảm ANTT bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo Công văn số 1561/UBND-VP 
ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh.

3. Tuyên truyền, hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận 
Việt Minh (19/5/1941-19/5/2021) theo Công văn số 265/TTCS-TT ngày 
05/5/2021 của Cục Thông tin cơ sở; Tuyên truyền triển khai cuộc vận động 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2021 theo Kế hoạch số 
98/KH-MT ngày 28/4/2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương; 
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Tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao 
thông” năm 2021 trên mạng xã hội VCNet theo Công văn số 68A/BATGT-A1 
ngày 20/4/2021 của Ban An toàn giao thông tỉnh; Tuyên truyền về việc tập trung 
chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và Kỳ thi tuyển 
sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 theo Chỉ thị số 7/CT-
UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh.

4. Tuyên truyền về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, 
chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi (giai đoạn 
2021-2025) theo Kế hoạch số 787/KH-CAT-PC02 ngày 25/3/2021 của Công an 
tỉnh Hải Dương; tuyên truyền phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh 
trái phép thuốc lá xì gà theo Công văn số 279/TTCS-TT ngày 10/5/2021 của 
Cục Thông tin cơ sở; Tuyên truyền việc sử dụng thiết bị âm thanh không dây 
theo Công văn số 378/TTV-NV ngày 26/4/2021 của Trung tâm tần số vô tuyến 
điện khu vực V; Tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, hộ gia 
đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh theo Kế hoạch số 1543/KH-UBND 
ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh.

Thường xuyên truy cập nắm bắt, chia sẻ thông tin từ các kênh thông tin 
chính thống của tỉnh, như: Fanpage Facebook “Trang tin Hải Dương” 
(https://www.facebook.com/trangtinhaiduong), trang Zalo “Chính quyền điện tử 
tỉnh Hải Dương”, ứng dụng “Smart Hải Dương”…

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, căn cứ sự 
chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị 
để có phương án tuyên truyền phù hợp, an toàn, hiệu quả.

(Các văn bản kèm theo của các mục trong Công văn này đăng tải trong 
chuyên mục “Văn bản của Sở”trên Trang thông tin điện tử của Sở TTTT tại địa 
chỉ http://sotttt.haiduong.gov.vn).

Căn cứ các nội dung tuyên truyền trên, đề nghị các cơ quan thông tin, báo 
chí và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chủ động phối hợp tổ chức 
triển khai thực hiện theo hướng thiết thực, hiệu quả./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để p/h chỉ đạo);
- Đài Truyền thanh cấp xã (để t/h theo hướng
- dẫn của Đài PT cấp huyện trên địa bàn);
- Các DN trong ngành TTTT;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, TTBCXB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Nhật

http://sotttt.haiduong.gov.vn
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