
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số:        /STTTT-TTBCXB
V/v Tăng cường tuyên truyền phòng, chống 

dịch Covid-19 và các nhiệm vụ 
quan trọng của địa phương

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

Hải Dương, ngày      tháng 02  năm 2022 

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
- và UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng VHTT, Đài Phát thanh các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT), của Tỉnh 
ủy, 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. Tuyên truyền sâu rộng các nội dung chỉ đạo của Cục Thông tin cơ sở - Bộ 
Thông tin và Truyền thông theo Công văn số 87/TTCS-TT ngày 18/02/2022 “V/v 
tăng cường tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 08/02/2022 của 
Thủ tướng Chính phủ”; Thông báo số 206-TB/VPTU ngày 11/02/2022 của Tỉnh ủy 
Hải Dương về Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy triển khai một số nhiệm vụ trọng 
tâm sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cụ thể: Tuyên truyền Hải Dương với chủ 
đề năm 2022 “Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá” và Nghị quyết số 01/NQ-
CP, ngày 08/01/2022 của Chính phủ; Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã 
hội và công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có việc mở cửa trường học 
an toàn và từng bước mở cửa du lịch; Phản ánh về không khí ra quân thực hiện 
nhiệm vụ đầu năm mới của các địa phương, tạo khí thế mới thúc đẩy phát triển hoạt 
động sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới Nhâm 
Dần 2022; Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại, thu hút đầu tư trực tiếp 
nước ngoài (FDI), tạo sức hấp dẫn cho các nhà đầu tư, kiện toàn bộ máy xúc tiến 
đầu tư của tỉnh đáp ứng yêu cầu tham mưu công tác đối ngoại trong tình hình mới... 
Phổ biến các mô hình tốt, cách làm hay, gương điển hình; đấu tranh, phản bác các 
thông tin xấu độc, tiêu cực, sai sự thật, cản trở công tác phòng, chống dịch bệnh, 
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của 
Nhân dân; Tuyên truyền quảng bá hình ảnh dân tộc, vẻ đẹp truyền thống, giá trị 
nhân văn của Việt Nam tới người dân; Cập nhật kịp thời thông tin thị trường, giá cả 
hàng hóa, nhất là giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân; Thông tin tình hình 
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dịch bệnh trong và ngoài nước, kịp thời thông báo diễn biến thời tiết, cảnh báo 
thiên tai, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; Tuyên truyền Công văn số 
91/TTCS-TQ ngày 21/02/2022 của Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền 
thông về kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối của 
Đảng và cách mạng Việt Nam (1912-2022).

2. Thông tin, tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 
22/02/2022 của UBND tỉnh về tổ chức Lễ giới thiệu và phát hành Bộ Lịch sử tỉnh 
Hải Dương (từ khởi thủy đến năm 2015). Trong đó, tập trung tuyên truyền, giới 
thiệu về ý nghĩa, tầm quan trọng của công trình nghiên cứu khoa học lịch sử tỉnh; 
quảng bá và lan tỏa các di sản văn hóa đặc sắc, truyền thống tốt đẹp về mảnh đất, 
con người xứ Đông xưa - Hải Dương nay, góp phần cụ thể hóa Chương trình hành 
động số 22-CTr/TU ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy về “Phát huy giá trị văn hóa xứ 
Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 
2020-2025, định hướng đến năm 2030”. Tuyên truyền Quyết định số 448/QĐ-
UBND ngày 07/02/2022 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục 
hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022 trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương. Thường xuyên, kịp thời tuyên truyền phổ biến quan điểm lãnh 
đạo, chỉ đạo về tình hình, kết quả cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết 
thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông để người dân, doanh 
nghiệp tìm hiểu, thực hiện, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính. 
Tuyên truyền Kế hoạch số 479/KH-BCĐ ngày 25/02/2022 về Phòng, chống ma túy 
năm 2022 và Kế hoạch số 480/KH-BCĐ ngày 25/02/2022 về Thực hiện công tác 
phòng, chống mua bán người năm 2022 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh...

Ngoài ra, tập trung tuyên truyền một số văn bản như: Công văn số 166/CV-
HĐPH ngày 28/01/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật về phổ 
biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, triển khai một số nhiệm vụ 
PBGDPL dịp Tết Nhâm Dần 2022; Báo cáo số 232/BC-BCĐ ngày 16/02/2022 của 
Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” về tổng 
kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021 và 
phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Kế hoạch số 231/KH-BCĐ ngày 16/02/2022 
của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 
2022; 

3. Thực hiện tuyên truyền một số nhiệm vụ quan trọng của các sở, ban, 
ngành như: Hướng dẫn số 363/HD-SYT ngày 22/02/2022 về cách ly y tế đối với ca 
bệnh Covid-19 và các trường hợp tiếp xúc gần và Hướng dẫn số 365/HD-SYT 
ngày 22/02/2022 về quản lý, điều trị người nhiễm Covid-19 (F0) tại nhà của Sở Y 
tế; Công văn số 251/STP-XD&PBPL ngày 24/02/2022 của Sở Tư pháp về triển 
khai công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 63/KH-KHĐT-
TTr ngày 18/01/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về phổ biến, giáo dục pháp luật 
và công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022; Công văn số 300/STNMT-QLĐĐ ngày 
21/02/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện Quyết định số 
03/2022/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định rà soát, 
công bố công khai Danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý; Điều lệ số 
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05/ĐL-SVHTTDL ngày 18/02/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc 
Kạn về Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 
2022...

(Các văn bản kèm theo của các mục trong Công văn này đăng tải trong 
chuyên mục “Văn bản của Sở” trên Cổng 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 của tỉnh, đài phát thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã 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;
- Bộ TTTT (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 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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