
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số:             /STTTT-TTBCXB
V/v Tuyên truyền đăng cai tổ chức 
môn Bóng bàn trong chương trình 

SEA Games 31 tại Hải Dương

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

Hải Dương, ngày 04 tháng 4 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 Quyết định số 653/QĐ-BTC ngày 16/3/2022 của Ban tổ chức địa 
phương đăng cai tổ chức môn Bóng bàn trong chương trình SEA Games 31 tại Hải 
Dương về việc thành lập Tiểu ban tuyên truyền, lễ tân, khánh tiết, hậu cần giúp việc 
Ban tổ chức địa phương và Kế hoạch số 667/KH-BTC ngày 16/3/2022 của Ban tổ 
chức địa phương đăng cai tổ chức môn Bóng bàn trong chương trình SEA Games 31 
tại Hải Dương, Sở Thông tin và Truyền thông (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. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Cổng thông tin điện tử (TTĐT) tỉnh 
tăng ít nhất 02 lần so với thời gian qua về thời lượng, tần suất, số lượng tin, bài thông 
tin, tuyên truyền về đăng cai tổ chức môn Bóng bàn trong chương trình SEA Games 
31 tại Hải Dương. 

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tăng ít nhất 02 lần so với thời 
gian qua về thời lượng, tần suất phát sóng các chương trình phát thanh tuyên truyền 
về chương trình SEA Games 31, đặc biệt là sự kiện đăng cai tổ chức môn Bóng bàn 
trong chương trình SEA Games 31 tại Hải Dương trên hệ thống Đài Phát thanh cấp 
huyện và Đài Truyền thanh cấp xã; tần suất đăng tải các thông tin tuyên truyền về 
SEA Games 31 trên các bảng tin, bản tin và các hình thức thông tin cơ sở khác. 

3. Các cơ quan chủ quản của Tạp chí, Đặc san, Bản tin, Cổng/Trang TTĐT 
tăng cường chỉ đạo, tạo điều kiện để các Tạp chí, Đặc san, Bản tin, Cổng/Trang 
TTĐT thực hiện tốt đợt cao điểm tuyên truyền trong thời gian tổ chức môn Bóng bàn 
trong chương trình SEA Games 31 tại Hải Dương. 

4. Đề nghị các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại Hải Dương chủ 
động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh để thực hiện có hiệu quả 
công tác tuyên truyền trước, trong và sau SEA Games 31. 



2

5. Đề nghị các cơ quan thông tin, báo chí tập trung vào một số nội dung thông 
tin, tuyên truyền chủ yếu sau: 

- Tuyên truyền sâu rộng nội dung yêu cầu của các văn bản của Trung ương và 
của tỉnh: Quyết định số 1616/QĐ-TTg ngày 13/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người 
khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam; Quyết định số 3299/QĐ-
BVHTTDL ngày 16/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành 
lịch thi đấu các môn thể thao trong chương trình SEA Games 31; Thông báo số 301-
TB/TU ngày 05/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị tổ chức 
môn Bóng bàn trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31…

- Thường xuyên cập nhật và kịp thời đưa tin về lịch thi đấu, gặp mặt chào 
mừng; lựa chọn tiếp sóng, phát lại một số trận thi đấu (khi được Đài Truyền hình 
Việt Nam cho phép). 

- Tuyên truyền, biểu dương thành tích của các vận động viên người Hải 
Dương tham gia và đạt thành tích các môn thi đấu khác của SEA Games 31. 

 - Truyền thông, quảng bá thông điệp, lô gô, các hình ảnh về SEA Games 
31 và các hoạt động trong Tuần lễ Văn hóa, thể thao và du lịch của 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”… 

(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 Thông tin và 
Truyền thông tại địa chỉ http://sotttt.haiduong.gov.vn).

Để công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả phục vụ công tác tổ 
chức SEA Games 31, Sở Thông tin và Truyền thông 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 cho phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TTTT (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- 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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