
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 10  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 và hiệu quả các nội dung chỉ đạo của các Bộ 
TTTT tại Công văn số 4918/BTTTT-KHCN ngày 03/10/2022 về Hưởng ứng 
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới và Kế hoạch số 5069/KH-BTTTT ngày 
13/10/2022 về Truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu thực hiện cam 
kết mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Tiếp tục tuyên truyền triển 
khai Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo 
trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025” theo Quyết định số 830/QĐ-
TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ…

2. Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND 
tỉnh như: Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 23/9/2022 về tăng cường các biện pháp 
bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Kế hoạch số 
2763/KH-UBND ngày 23/9/2022 về phòng thủ dân sự về ứng phó thảm họa cháy 
lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương; Kế hoạch số 2764/KH-UBND ngày 23/9/2022 vể tổ chức thực tập phương 
án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022 tại Kho xăng dầu Hải Dương - Xí 
nghiệp Kho vận xăng dầu K132; Công văn số 2765/BCĐ ngày 23/9/2022 về ghi 
nhận các mô hình “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ ANTT” hoạt động hiệu quả 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Công văn số 2775/BCĐ ngày 23/9/2022 về sơ kết 
thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh 
nghiệp an toàn về ANTT”; đánh giá, phân loại phong trào; tổng kết, khen thưởng 
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phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022; Kế hoạch số 2801/KH-UBND ngày 
27/9/2022 về triển khai thực hiện “Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống bạo lực gia 
đình trong tình hình mới đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Kế hoạch số 
2805/KH-UBND ngày 27/9/2022 về triển khai thực hiện “Quyết định số 96/QĐ-
TTg ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục 
đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Kế 
hoạch số 2927/KH-UBND ngày 10/10/2022 về tháng hành động vì bình đẳng giới 
và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022; Kế hoạch số 
2941/UBND-VP ngày 12/10/2022 về triển khai sử dụng tài khoản định danh điện 
tử...

3. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nội dung quan trọng của các Sở, 
Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh: Công văn số 1795/STNMT-CCBVMT ngày 
16/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tổ chức các hoạt động 
hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022; Công văn số 
617-CV/BTGTU này 29/9/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về định hướng 
công tác tuyên truyền tháng 10/2022; Kế hoạch số 1913/KH-SVHTTDL 
ngày 10/10/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức các hoạt 
động hưởng ứng ngày Thế giới xóa bỏ bảo lực đối với phụ nữ (25/11) và 
Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên 
cơ sở giới năm 2022; Công văn số 152/VPBATGT-A1 ngày 26/9/2022 của 
Ban An toàn giao thông tỉnh về tuyên truyền một số nội dung về niên hạn sử 
dụng phương tiện ô tô và quy định xử lý đối với xe công nông, xe tự chế; 
Công văn số 1851/CV-HĐPH ngày 06/10/2022 của Sở Tư pháp về tổ chức 
đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022...

Đặc biệt, tuyên truyền Công văn số 2092/KCN-VP ngày 05/10/2022 
của Ban Quản lý các khu công nghiệp về tăng cường thực hiện Đề án 06 trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền 
thực hiện Kế hoạch số 569/KHUBND ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh Hải 
Dương về thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, 
định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 
2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn cài 
đặt, sử dụng ứng dụng định danh điện tử (VNeID) đã được đưa lên 02 kho 
ứng dụng AppStore (hệ điều hành IOS) và CHPlay (hệ điều hành Android) 
để người dân sử dụng ứng dụng VNeID tài khoản mức 2 tương đương với 
thẻ Căn cước công dân, bảo hiểm y tế, đồng thời thực hiện điền biểu mẫu, tờ 
khai từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến.
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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);
- 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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