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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 8 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. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các nội dung chỉ đạo phòng, chống 
dịch Covid-19 của UBND tỉnh tại Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 28/7/2022 
về việc tăng cường phòng, chống biến thể mới của Omicron (chủng BA.4 và 
BA.5) và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19. Tăng cường công 
tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và môi trường số để 
người dân hiểu được lợi ích, mức độ an toàn của việc tiêm chủng vắc xin 
phòng COVID-19; tiêm vắc xin là quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi 
người dân với bản thân, gia đình và cộng đồng.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo chỉ đạo của Bộ TTTT tại Công 
văn số 3097/BTTTT-THH ngày 29/7/2022 về phổ cập kỹ năng số cộng đồng 
đến thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân. Để hoạt động 
của Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương đi vào thực chất, sát với 
nhu cầu của người dân, làm cho người dân cảm nhận được giá trị, lợi ích thiết 
thực mang lại từ chuyển đổi số trong đời sống hằng ngày, các phương tiện 
thông tin đại chúng của tỉnh tập trung tuyên truyền 06 nội dung quan trọng để 
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hướng dẫn người dân bao gồm: (1) Sử dụng dịch vụ công trực tuyến; (2) 
Thanh toán không dùng tiền mặt; (3) Mua bán trên sàn thương mại điện tử 
Voso, Postmart; (4) Sử dụng nền tảng số Việt Nam do địa phương lựa chọn; 
(5) Kỹ năng sử dụng phần mềm đảm bảo an toàn thông tin mạng cơ bản; (6) 
Nội dung quan trọng khác theo định hướng, chỉ đạo của Chính quyền địa 
phương. 

3. Tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh như: Kế hoạch 
số 1464/KH-BCĐ ngày 25/5/2022 về Thực hiện Chương trình tăng cường tiềm lực 
Quốc phòng - An ninh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 
địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; Công văn số 1286/HĐPH ngày 22/7/2022 của Hội 
đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về phổ biến các luật mới được Quốc 
hội khóa XV thông qua tại Kỳ hợp thứ 3; Công văn số 2170/UBND-VP ngày 
26/7/2022 về tăng cường thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân gắn chip điện tử, 
định danh điện tử cho công dân; Công văn số 2268/UBND-VP ngày 02/8/2022 về 
tuyên truyền, lan tỏa cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Việt 
Solutions” năm 2022; Công văn số 2269/UBND-VP ngày 02/8/2022 về tuyên truyền, 
phổ cập kỹ năng số cộng đồng trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 2259/KH-UBND ngày 
02/8/2022 về tổ chức hưởng ứng 20 năm “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam - 09/11” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Kế hoạch số 
2309/KH-BCĐ ngày 05/8/2022 về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc” năm 2022...

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nội dung quan trọng của các các sở, ban, 
ngành tỉnh và các đơn vị liên quan: Công văn số 720/BTC ngày 28/7/2022 của 
Báo điện tử VTC News về Mời tham gia Cuộc thi ảnh ASEAN; Công văn số 
1467/STNMT-CCBVMT ngày 02/8/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về 
tham gia Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” 2022; Tiếp tục tuyên 
truyền Công văn số 152/TTN-KHKT ngày 05/8/2022 về báo cáo kết quả hưởng 
ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT năm 2022...

(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 

http://sotttt.haiduong.gov.vn
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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
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