
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số:             /STTTT-TTBCXB
V/v Tăng cường tuyên truyền các nhiệm vụ 

chính trị, thông tin thiết yếu 
trên địa bàn tỉnh

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

Hải Dương, ngày      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 chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, 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 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. Tuyên truyền sâu rộng các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy Hải Dương 
theo Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 07/4/2022 về thực hiện Kết luận số 15-
KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 
số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình 
mới. Trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, huy động sức 
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh, kết hợp 
với các nguồn lực bên ngoài trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, không bị 
động, bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Tuyên truyền Hướng dẫn số 06-
HD/BTCTU ngày 15/4/2022 về tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây 
dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022. Đặc biệt thông qua 
Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị 
quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào 
cuộc sống; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận 
của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thứ, của tỉnh về công tác 
xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Tuyên truyền Kế hoạch số 72-
KH/TU ngày 26/4/2022 về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội 
dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con 



2

đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng... 

2. Tiếp tục tuyên truyền các văn bản quan trọng của UBND tỉnh bao gồm: Kế 
hoạch số 693/BTC ngày 27/4/2022 của Ban tổ chức địa phương đăng cai tổ chức 
môn Bóng bàn trong chương trình SEA GAMES 31 tỉnh về Triển khai thực hiện 
Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch số 1015/KH-UBND ngày 15/4/2022 
về triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022; Quyết định 
số 817/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 về phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT 
năm học 2022-2023; Công văn số 1088/UBND-VP ngày 21/4/2022 về triển khai 
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Kế hoạch số 
1107/KH-UBND ngày 22/4/2022 về Triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-
TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình thực 
hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 
2026; Kế hoạch số 1112/KH-UBND ngày 22/4/2022 về Thực hiện Nghị quyết số 
11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và 
triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về 
chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; Công văn số 1125/UBND-VP ngày 
26/4/2022 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2000 
và Kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31; Hướng dẫn số 1199/HD-BCĐ-
CAT(PV01) ngày 27/4/2022 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung thực hiện công tác 
chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021-
2025; Công văn số 1133/UBND-VP ngày 27/4/2022 về triển khai Tuần lễ quốc gia 
Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2022; Kế hoạch số 1147/KH-UBND ngày 
27/4/2022 về tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân Hàn Quốc năm 2022 
Hải Dương - Tiềm năng và cơ hội đầu tư FDI; Kế hoạch số 1148/KH-UBND ngày 
27/4/2022 về tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân Nhật Bản năm 2022 Hải 
Dương - Tiềm năng và cơ hội đầu tư FDI; Kế hoạch 1160/KH-UBND ngày 
28/4/2022 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm 
xã hội toàn dân và hoạt động tuyên truyền Bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2022...

3. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nội dung quan trọng của các sở, ban, 
ngành trên địa bàn tỉnh: Kế hoạch số 780/KH-SYT ngày 14/4/2022 của Sở Y tế về 
triển khai điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc kháng virus (PrEP), 
giai đoạn 2022-2025; Công văn số 3525/CTHDU-TTHT ngày 22/4/2022 của Cục 
Thuế tỉnh về truyền thông về hóa đơn điện tử (có biểu tổng hợp đăng tài kèm 
theo).

(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 

http://sotttt.haiduong.gov.vn


3

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);
- 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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