
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 chính trị, 
phát triển KT-XH 

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

Hải Dương, ngày     tháng 11  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 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. Tăng cường tuyên truyền triển khai thực hiện Công văn số 782/TTCS-TT 
ngày 05/11/2021 của Cục Thông tin cơ sở về cung cấp thông tin tiêm chủng vắc 
xin phòng Covid-19. Trong đó, tập trung tuyên truyền để người dân thực hiện cài 
đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm. Cung cấp thông tin cá nhân chính 
xác khi tiểm chủng vắc xin phòng Covid-19. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu 
tiêm chủng của mình và người thân trên Sổ sức khỏe điện tử và Cổng thông tin 
tiêm chủng Covid-19; Tuyên truyền Kế hoạch số 19-KH/TBTT ngày 08/11/2021 
của Tiêu ban Tuyên truyền (BCĐ phòng chống Covid-19 tỉnh) về Tuyên truyền 
công tác phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới “Thích ứng an toàn, 
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”; Tuyên truyền Công văn số 
2805/UBND-VP ngày 16/11/2021 của UBND thành phố Hải Dương về áp dụng bổ 
sung một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. 

2. Tuyên truyền Công văn số 807/TTCS-TT ngày 15/11/2021 của Cục 
Thông tin cơ sở về Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 trên hệ thống thông 
tin cơ sở; Đẩy mạnh tuyên truyền Công văn số 649/VTC News ngày 08/11/2021 
của Ban tổ chức giải báo chí về “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” - Báo Điện tử 
VTC News về tham gia Giải báo chí về “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương”; Tuyên 
truyền Thông báo số 485-TB/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Hải Dương về kết 
luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về xây 
dựng đối với các công trình tôn giáo trên địa bàn tỉnh. 
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Tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch số 3239/KH-UBND ngày 01/9/2021 của 
UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Hải Dương 
giai đoạn 2021-2030. Bên cạnh những chỉ tiêu, cần chú trọng tuyên truyền Mục 
tiêu thứ 6 về lĩnh vực thông tin, truyền thông: Chỉ tiêu 1 - Phấn đấu đạt 70% vào 
năm 2025 và 80% vào năm 2030 dân số được tiếp cận kiến thức cơ bản về bình 
đẳng giới. Chỉ tiêu 2 - Từ năm 2025 trở đi 100% tổ chức Đảng, chính quyền, cơ 
quan hành chính, ban, ngành, đoàn thể các cấp được phổ biến, cập nhật thông tin về 
bình đẳng giới và cam kết thực hiện bình đẳng giới. Chỉ tiêu 3 - Từ năm 2025 trở đi 
100% xã, phường, thị trấn mỗi quý có ít nhất 04 tin, bài về bình đẳng giới trên hệ 
thống thông tin cơ sở. Chỉ tiêu 4 - Duy trì đạt 100% Đài Phát thanh các huyện, thị 
xã, thành phố và Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh có chuyên mục, chuyên đề, 
chương trình, tin bài nâng cao nhận thức về bình đẳng giới hàng tháng; Đẩy mạnh 
tuyên truyền Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh về 
phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ giai 
đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Tuyên truyền  Kế hoạch số 175/KH-
BATGT ngày 09/11/2021 của Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương về tổ chức 
các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai 
nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2021; Tuyên truyền Công văn số 4035/UBND-
VP ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh về triển khai Tháng hành động vì bình đẳng 
giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021; Tuyên truyền 
Kế hoạch số 3645/KH-BCĐ ngày 15/11/2021 của Ban chỉ đạo tỉnh Hải Dương về 
tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021; Tuyên 
truyền Công văn số 185/BATGT-A1 ngày 15/11/2021 của Ban An toàn giao thông 
tỉnh Hải Dương về phát thanh thông điệp tuyên truyền tưởng niệm nạn nhân tử 
vọng TNGT năm 2021; Tuyên truyền Công văn số 95/PCTT&TKCN-VP ngày 
10/11/2021 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về 
chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại mùa đông năm 2021-2022.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện Công văn số 1736/SCT-
QLNL ngày 08/11/2021 của Sở Công thương về phổ biến ấn phẩm tiết kiệm năng 
lượng năm 2021; Tuyên truyền Công văn số 3993/SLĐTBXH-TE&BĐG ngày 
08/11/2021 của Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn triển khai 
Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở 
giới năm 2021 và Công văn số 4034/LĐTBXH-LĐVL ngày 10/11/2021 của Sở 
Lao động  - Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-
CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 
06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục thực hiện tuyên truyền Công văn số 144-CV/BDVTU ngày 
22/10/2021 của Ban Dận Vận về triển khai thực hiện nội dung khảo sát trên mạng 
Internet. Tập trung tuyên truyền về khảo sát, đánh giá tình hình đời sống, việc làm 
và nhu cầu nhà ở của công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương.  Đối tượng 
khảo sát là công nhân lao động tại các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương, công nhân lao 
động ở trọ và chủ trọ, chính quyền địa phương có nhiều CNLĐ ở trọ.  Phương pháp 
khảo sát qua mạng internet (Zalo, Facebook và các ứng dụng khác), phỏng vấn trực 
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tiếp, lấy ý kiến của các quản lý, chuyên gia... Đối tượng khảo sát có thể tham gia trả 
lời thông qua trang http://khaosatlaodong.haiduong.gov.vn/khao-sat-online. 

(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://khaosatlaodong.haiduong.gov.vn/khao-sat-online
http://sotttt.haiduong.gov.vn
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