
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số:        /STTTT-TTBCXB
V/v tuyên truyền triển khai Tổng đài

 Thông tin 1022 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 10  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; 
- 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. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Công văn số 3168/UBND-VP ngày 
27/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Tổng đài Thông tin 1022 trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương (Tổng đài thông tin 1022 tỉnh Hải Dương thực hiện tiếp 
nhận, giải đáp ý kiến của người dân về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên 
địa bàn tỉnh). Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để người 
dân biết, sử dụng Tổng đài thông tin 1022 tỉnh Hải Dương về phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19; Tuyên truyền Công văn số 696/TTCS-TQ ngày 30/9/2021 của 
Cục Thông tin cơ sở về thông tin, tuyên truyền về Chương trình “Sóng và máy 
tính cho em”. Tập trung tuyên truyền các phương án hỗ trợ, triển khai hạ tầng, 
đảm bảo kết nối phục vụ nhu cầu dạy, học trực tuyến. Phương án hỗ trợ máy 
tính phục vụ học trực tiếp cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo 
và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 
là con trong gia đình có bố hoặc mẹ mất do dịch Covid-19... Ngoài ra một số 
văn bản khác như: Tuyên truyền Công văn số 3526/UBND-VP ngày 24/9/2021 
của UBND tỉnh về Triển khai phần mềm quản lý biến động của người ra, vào 
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vùng dịch; Kế hoạch số 112/KH-MT ngày 20/8/2021 của Ban Thường trực Ủy 
ban MTTQ tỉnh về Vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Nam khắc phục khó 
khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19...

2. Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 
16/9/2021 của Tỉnh ủy Hải Dương về Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của 
Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới 
chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030. Tập trung tuyên truyền 
nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 
nhân dân về các kết quả quan trọng của công tác phòng, chống HIV/AIDS thời gian 
qua và những khó khăn, thách thức của công tác phòng, chống HIV/AIDS thời gian 
tới; Kết hợp giữa tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS với thông tin kiến thức về HIV/AIDS và các 
biện pháp phòng, chống HIV/AIDS, các biện pháp giảm kỳ thị và phân biệt đối xử 
liên quan đến HIV/AIDS; Tuyên truyền Thông báo số 411-TB/TU ngày 09/9/2021 
của Tỉnh ủy Hải Dương về Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc 
tổ chức các nghi lễ truyền thống tại Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2021.

3. Tuyên truyền Công văn số 651/TTCS-TQ ngày 16/9/2021 của Cục Thông 
tin cơ sở về tuyên truyền Công điện sẵn sang ứng phó thiên tai; Tuyên truyền 
Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành 
Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ 
cao, nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; Tuyên 
truyền Công văn số 3434/UBND-VP ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh về chấn 
chỉnh công tác quản lý hoạt động bến bãi ven sông trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền 
Kế hoạch số 3066/KH-SLĐTBXH ngày 13/9/2021 của Sở Lao động, Thương binh 
và Xã hội về giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025; Tuyên 
truyền Công văn số 1795/STNMT-CCBVMT ngày 20/9/2021 của Sở Tài nguyên 
và Môi trường về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới 
sạch hơn năm 2021. Ngoài ra tập trung tuyên truyền, hưởng ứng Hướng dẫn số 03-
HD/BDVTU ngày 15/9/2021 của Ban Dân vận - Tỉnh ủy Hải Dương về tổ chức 
các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 
(15/10/1930-15/10/2021) và Kế hoạch số 3394/KH-UBND ngày 15/9/2021 của 
UBND tỉnh Hải Dương về Tổ chức các nghi lễ truyền thống mùa Thu tại khu di 
tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2021...
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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;
- 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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