
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 02  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 nội dung yêu cầu của UBND tỉnh tại Kế 
hoạch số 302/KH-UBND ngày 28/01/2022 “V/v tổ chức tiêm chủng vắc xin  phòng 
COVID-19 mùa Xuân” và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 11/02/2022 “V/v tăng 
cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19”, cụ thể: Đẩy mạnh Chiến 
dịch tiêm chủng mùa xuân, khẩn trương hoàn thành việc tiêm liều bổ sung, liều 
nhắc lại theo kế hoạch, đảm bảo tiêm chủng an toàn theo các quy định và hướng 
dẫn của Bộ Y tế. Tăng cường công tác truyền thông, dưới nhiều hình thức, đa 
phương tiện nhằm nâng cao ý thức của người dân không chủ quan, không hoang 
mang, hiểu đúng về tác dụng của các loại vắc xin; xây dựng kế hoạch tiêm chủng 
cho trẻ từ 5 - 11 tuổi khi được Bộ Y tế cho phép; Tăng cường phòng chống dịch 
trong các cơ sở giáo dục và trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trong 
khu công nghiệp. Ngoài việc xét nghiệm SARS-CoV-2 theo qui định, các cơ sở 
giáo dục, doanh nghiệp phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách 
nhiệm tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của học sinh, phụ huynh 
và người lao động: Tất cả các trường hợp nghi mắc, hoặc có các triệu chứng của 
bệnh phải tự giác ở nhà và khai báo y tế ngay với cơ quan, đơn vị và y tế địa 
phương, tuyệt đối không được đi học, đi làm để giảm thiểu tối đa các trường hợp 
tiếp xúc gần với ca bệnh, tránh đứt gãy chuỗi sản xuất trong doanh nghiệp và hạn 
chế thấp nhất việc nghỉ học trực tiếp tại các trường học. Các sở, ngành và các 
huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường chỉ đạo, 
thanh tra, kiểm tra đối với công tác phòng chống dịch của các cơ sở giáo dục và các 
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doanh nghiệp, đảm bảo “trường học an toàn”, “doanh nghiệp an toàn sản xuất và 
sản xuất phải an toàn”.  

2. Đẩy mạnh tuyên truyền Công văn số 278/BTTTT-TTCS ngày 27/01/2022 
của Bộ Thông tin và Truyền thông về thông tin, tuyên truyền Phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026. Các cơ quan thông tin, 
báo chí trên địa bàn tỉnh tăng số lượng các tin bài, ảnh, phóng sự ký, trực tuyến 
media; multimedia (Emagazine, Infogaphic); các chương trình phóng sự, phim tài 
liệu tọa đàm phát thanh, truyền hình và các sản phẩm truyền thông khác đăng, phát 
trên các loại hình báo chí; Tuyên truyền Công văn số 56/TTCS-TT ngày 
27/01/2022  của Cục Thông tin cơ sở về tài liệu tuyên truyền Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020...

3. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền nội dung Tuyên truyền Kế hoạch số 
276/KH-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành 
chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2022. Tuyên truyền CCHC gắn với phổ biến 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh 
vực; góp phần nâng cao dân trí, phòng, chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh công tác 
thông tin, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của 
Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể 
nhân dân. Bên cạnh các kênh thông tin truyền thống, đẩy mạnh tuyên truyền trên 
mạng xã hội, qua Zalo, Fanpage Xứ Đông Văn hiến, Cổng thông tin điện tử/Trang 
thông tin của các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố để lan toả mạnh 
mẽ kết quả, hiệu quả của công tác cải cách hành chính trong cộng đồng xã hội.

 Tuyên truyền Kế hoạch số 254/KH-BCĐ ngày 26/01/2022 của Ban chỉ đạo 
An toàn thực phẩm tỉnh về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2022; Tuyên truyền Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 
26/01/2022 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của 
người tiêu dùng Việt Nam 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Tuyên truyền Công 
văn số 166/CV-HĐPH ngày 28/01/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục 
pháp luật tỉnh về phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, triển 
khai một số nhiệm vụ PBGDPL dịp Tết Nhâm Dần 2022; Công văn số 85/BCĐ-
TTrB ngày 09/02/2022 của Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hải Dương về tăng 
cường công tác buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng thuốc lá điện tử và 
đường cát; Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh về thực 
hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hải Dương 
năm 2022; Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 28/01/2022 về triển khai các hoạt 
động kích cầu và phục hồi du lịch, lữ hành trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022; 
Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 28/01/2022 về tổ chức các nghi lễ truyền thống 
mùa Xuân tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2022; Kế 
hoạch số 339/KH-UBND ngày 10/2/2022 về tổ chức lễ hội thu hoạch cà rốt tỉnh 
Hải Dương năm 2022 và chương trình làm việc của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tại xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn...
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(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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