
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 609/VP-
TKTH ngày 21/10/2021 của Bộ TTTT về thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo thông tin 
tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, tuyên truyền thực hiện Kế 
hoạch số 23/KH-TBTT ngày 12/10/2021 của Tiểu ban Tuyên truyền - Ban chỉ đạo 
quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về Truyền thông chống dịch Covid-19 giai 
đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Tập trung 
Phản ánh, phân tích, lý giải làm rõ vấn đề áp dụng chính sách phòng, chống dịch 
khác nhau, sự không thống nhất trong trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 
soát hiệu quả dịch Covid-19” giữa các địa phương... để có điều chỉnh cho nhất 
quán, đồng bộ, logic; Tăng cường bài, chương trình truyền thông phân tích sâu cái 
được, cái chưa được, cái còn chưa rõ, có đánh giá, có nhận định... để ủng hộ các 
chính sách, biện pháp kiểm soát hiệu quả dịch bệnh nhưng cũng chỉ rõ, phê phán 
những biện pháp, cách làm chưa phù hợp, cứng nhắc, cực đoan ở cục bộ một số 
nơi; Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân để thích ứng trong 
tình hình mới thông qua các biện pháp dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, nâng cao trách 
nhiệm, nghĩa vụ của bản thân đối với gia đình, cộng đồng trong phòng, chống dịch 
bệnh, thực hiện nghiêm 5K, không lơ là, chủ quan, tự giác, tích cực của cộng đồng 
và xã hội kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh tại nơi sinh sống....

Tuyên truyền thực hiện Công văn số 4415/BTTTT-THH ngày 31/10/2021 
của Bộ TTTT về thực hiện Thông báo kết luận của Hội nghị quán triệt một số nội 
dung về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Thời điểm từ ngày 01/11/2021: cơ sở 
tiêm yêu cầu người dân khi đi tiêm phải cung cấp thông tin CCCD/Mã định danh, 



2

nếu tiêm và không nhập được dữ liệu tiêm lên Nền tảng thì cơ sở tiêm chịu trách 
nhiệm về việc này... Từ ngày 03/11/2021 đến ngày 10/11/2021: tuyên truyền rộng 
rãi để người dân kiểm tra thông tin của mình trên Sổ Sức khỏe điện tử hoặc Cổng 
công khai thông tin tiêm chủng. Tuyên truyền tới Sở Y tế, các phường, xã, các cơ 
sở tiêm  chủng về việc phải thực hiện xử lý phản ánh của người dân chậm nhất sau 
48h sau khi nhận được phản ánh...; Tiếp tục tuyên truyền Công văn số 
3724/UBND-VP ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc áp dụng các 
biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng 
Nai và Long An và một số tỉnh phía Nam...

2. Tuyên truyền Hướng dẫn số 26-HD/BTGTW ngày 13/10/2021 của Ban 
Tuyên giáo Trung ương về việc định hướng cơ quan báo chí tuyên truyền Hội nghị 
Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng; Tuyên truyền Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 18/10/2021 của 
Tỉnh ủy Hải Dương về thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ 
Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Nâng cao 
nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân 
trong việc thực hiện hiệu quả chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà 
nước đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài; thúc đẩy các hoạt động giao lưu 
kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật; tiếp tục vận động, tập hợp người Hải Dương 
ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, nêu cao tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, giữ gìn 
truyền thống văn hóa và hướng về cội nguồn, dòng tộc, gắn bó với gia đình, quê 
hương, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quê hương Hải Dương. 

3. Tiếp tục tuyên truyền triển khai Chỉ thị số 73/CT-BTTTT ngày 
25/10/2021 của Bộ TTTT về Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg 
ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phát động thi đua thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tuyên truyền Công 
văn số 4169/BTTTT-PC ngày 20/10/2021 của Bộ TTTT về Hướng dẫn hưởng ứng 
Ngày Pháp luật năm 2021; Tuyên truyền Công văn số 738/TTCS-TT ngày 
13/10/2021 của Cục Thông tin cơ sở về Thông tin, tuyên truyền về Tháng cao điểm 
“Vì người nghèo” và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng năm 2021.

Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện Kế hoạch số 3740/KH-UBND 
ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh về Thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, 
thương tích trẻ em tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 3741/KH-
UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh về Thực hiện Chương trình phòng ngừa, 
giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật tỉnh Hải Dương giai đoạn 
2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 3729/KH-UBND ngày 
12/10/2021 của UBND tỉnh về Tổ chức dạy học trực tuyến trong các cơ sở giáo dục 
phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương; 
Tuyên truyền Kế hoạch số 3906/KH-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh về 
Triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên 
địa bàn tỉnh Hài Dương; Kế hoạch số 3948/KH-UBND ngày 28/10/2021 của 
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UBND tỉnh về Thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một 
số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh tỉnh Hải Dương đến năm 2030; Kế hoạch số 
3954/KH-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh về Thực hiện Chương trình 
điều chỉnh mức sinh phù hợp trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2030; Kế hoạch 
số 3962/KH-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh về Bảo đảm an toàn thực 
phẩm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025; Công văn số 3971/UBND-VP ngày 
29/10/2021 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 406/NQ-BTVQH15 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Kế hoạch số 3928/KH-UBND ngày 28/10/2021 của 
UBND tỉnh về Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử,  
thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hải Dương…

Tuyên truyền Kế hoạch số 122/KH-MT ngày 12/10/2021 của Ban Thường 
trực - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương về Triển khai vận động Tháng cao 
điểm “Vì người nghèo” năm 2021; Tuyên truyền Công văn số  1951/STNMT-TTr 
ngày 14/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về Triển khai thực hiện Quyết 
định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh Quy định mức độ 
khôi phục tình trạng của đất nước trước khi vi phạm; Công văn số 1269/STP-
XD&PBPL ngày 19/10/2021 của Sở Tư pháp về Phối hợp tổ chức hưởng ứng, 
truyền thông về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021; Tuyên truyền Công văn số 
3767/SLĐTBXH-GDNN ngày 25/10/2021 của Sở Lao động, Thương binh và Xã 
hội về Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS trong 
ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp năm 2021. 

(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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