
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số:        /STTTT-TTBCXB
V/v 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 9  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, 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. Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện Công văn số 615/TTCS-TT 
ngày 02/9/2021 của Cục Thông tin cơ sở về cung cấp tài liệu tuyên truyền Thông 
điệp 5T - “Pháo đài” chống dịch Covid-19 trong tăng cường giãn cách xã hội cho 
phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, trong đó nhấn mạnh các nội dung về 
“Phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội và trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ 
cấp bách, trọng tâm hàng đầu của tất cả các cấp, cách ngành, các địa phương và của 
toàn dân trong giai đoạn hiện nay”. Tuyên truyền Kế hoạch số 04/KH-TBTT ngày 
06/9/2021 của Tiểu ban Truyền thông về truyền thông chống dịch Covid-19 
“Thích ứng an toàn để trở lại cuộc sống “Bình thường mới””. Trong đó hệ thống 
báo chí, truyền thông cần lưu ý làm rõ, truyền thông có điểm nhấn, phân tích, 
so sánh dựa trên cơ sở số liệu và đánh giá khoa học đối với tình hình diễn biến 
của dịch bệnh và kết quả của công tác điều trị, đảm bảo an sinh xã hội, đảm 
bảo cho cuộc sống tiếp tục trở lại bình thường; Tuyên truyền mô hình Tổ 
Covid cộng đồng theo Công văn số 628/TTCS-TT ngày 09/9/2021 của Cục 
Thông tin cơ sở… 

2. Đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình số 22-CTr/TU ngày 19/8/2021 của 
Tỉnh ủy Hải Dương về phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người 
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Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 
2030. Tiếp tục tuyên truyền các nội dung: Đề án “Xử lý chất thải rắn trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định 
số 2541/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh; Hưởng ứng các biện pháp 
bảo vệ trẻ em, đảm bảo an toàn cho trẻ em trong đại dịch Covid-19 theo Công văn 
số 3233/UBND-VP ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh; Hoạt động trợ giúp người 
khuyết tật trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030 theo Kế hoạch số 
3234/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh; Chương trình trợ giúp xã hội và 
phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa 
vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030 theo Kế hoạch số 
3235/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh; “Tháng hành động vì người cao 
tuổi Việt Nam năm 2021” theo Kế hoạch số 3237/KH-UBND ngày 01/9/2021 của 
UBND tỉnh; Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh 
Hải Dương giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 3238/KH-UBND ngày 
01/9/2021 của UBND tỉnh; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Hải Dương 
giai đoạn 2021-2030 theo Kế hoạch số 3239/KH-UBND ngày 01/9/2021 của 
UBND tỉnh; Hưởng ứng tổ chức hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em năm 2021 
theo Công văn số 3273/UBND-VP ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh; Đề án “Phát 
triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 
2030” trên địa bàn tỉnh Hải Dương theo Kế hoạch số 3282/KH-UBND ngày 
08/9/2021 của UBND tỉnh và Tuyên truyền về việc tháo gỡ các khó khăn trong 
việc cung ứng, tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 3303/UBND-
VP ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh… 

3. Tuyên truyền hướng dẫn số 44-HD/BTGTU ngày 31/8/2021 của Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy về Kết luận Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư 
công trung hạn 5 năm 2021-2025. Phối hợp các cấp, các ngành tuyên truyền kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 
2021-2025; Tăng cường các bài viết có chất lượng về tình hình triển khai các 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực 
của đời sống xã hội, đặc biệt là những vấn đề về sáng tạo trong lao động sản xuất; 
sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn Nhà nước; Thường xuyên phản ánh phong 
trào thi đua yêu nước, phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân tiên tiến trong 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

(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 
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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;
- 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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