
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số:             /STTTT-TTBCXB
V/v Đẩy mạnh tuyên truyền về Đề án 

“Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa 
ở Việt Nam” và thực hiện các nhiệm vụ 

chính trị, phát triển kinh tế - xã hội 

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

Hải Dương, ngày      tháng 12 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. Tiếp tục Tuyên truyền sâu rộng, bám sát nội dung Quyết định số 
1316/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác quản lý chất thải 
nhựa ở Việt Nam”, Công văn số 3212/UBND-VP ngày 31/8/2021 của UBND 
tỉnh về triển khai Đề án “Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt 
Nam” trên địa bàn tỉnh… Trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn 
để triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ của Đề án “Xử lý chất thải rắn trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; Tuyên 
truyền hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện phân loại, thu gom, 
tái chế, xử lý rác thải trong đó có rác thải nhựa; Xây dựng các chương trình, 
thông điệp truyền thông, tăng cường tuyên truyền về giảm thiểu chất thải nhựa, 
phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất thải nhựa phù hợp với yêu cầu, tình hình 
thực tế tại địa phương; Nêu gương và có cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ, 
khuyến khích đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động thu gom, tái chế các sản 
phẩm từ nhựa và túi ni lông hoặc sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường 
thay thế túi ni lông và các sản phẩm từ nhựa sử dụng 01 lần...

2. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh 
tế - xã hội: 
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Tuyên truyền Công văn số 5768/BTTTT-TTĐN ngày 28/11/2022 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-TTg 
ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung tuyên truyền tập trung xây 
dựng các sản phẩm truyền thông về quyền con người, nhân quyền phù hợp với tình 
hình thực tế mỗi địa phương, vùng miền để đăng phát trên hệ thống truyền thanh cấp 
huyện, đài truyền thanh cấp xã, bảng tin điện tử, cụm thông tin đối ngoại, cụm thông 
tin cơ sở và các loại hình thông tin cơ sở khác (phóng sự phát thanh, kịch truyền 
thanh, tiểu phẩm, video...). Tổ chức tuyên truyền trực quan thông qua hình thức triển 
lãm tranh, ảnh tư liệu, tranh cổ động về quyền con người. 

Tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh bao gồm: 

Tuyên truyền Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 25/11/2022 về tăng cường công 
tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, 
công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Lễ, Tết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
Tuyên truyền sâu rộng trong đảng viên, cán bộ và nhân dân để mọi người nắm rõ 
các quy định về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo; các hành vi bị 
nghiêm cấm, các quy định của pháp luật về xử lý hình sự, xử lý hành chính và 
mức độ nguy hiểm, tác hại của VK, VLN, CCHT và pháo... qua đó tiếp tục thực 
hiện nghiêm các quy định.  

Tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch số 3317/KH-TCTĐA06 ngày 15/11/2022 về 
Triển khai các giải pháp đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ của Đề án “Phát triển 
ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 
quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương. Tập trung tuyên truyền nội dung quan trọng như: Tuyên truyền về việc 
triển khai Đề án 06, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để 
người dân sử dụng VNeID tài khoản mức 2 tương đương với thẻ CCCD, BHYT. 
Đồng thời tuyên truyền sử dụng Căn cước công dân, thiết bị đọc mã QR-Code, 
Chip trên thẻ Căn cước công dân để đảm bảo quyền lợi của nhân dân khi bỏ sổ hộ 
khẩu giấy từ 01/01/2023...

Đẩy mạnh tuyên truyền Kế hoạch số 3435/KH-UBND ngày 25/11/2022 về 
triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Công văn số 
228/BATGT-VP ngày 28/11/2022 về tuyên truyền, phổ biến tham gia giải thưởng 
“Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022; Công văn số 3463/UBND-VP ngày 
29/11/2022 về tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết; ...

(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, 

http://sotttt.haiduong.gov.vn
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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);
- 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
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