
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số:               /STTTT-TTBCXB
V/v Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, 

phát triển kinh tế - xã hội

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

Hải Dương, ngày       tháng 03 năm 2023

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 Công văn số 156/TTCS-TQ ngày 
10/3/2023 của Cục Thông tin cơ sở - Bộ TTTT về tuyên truyền thực hiện Quyết 
định số 81/QĐ-TTg ngày 13/02/2023 của  Thủ tướng Chính phủ. 

Thực hiện tuyên truyền Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 06/3/2023 
của Bộ Thông tin và Truyền thông về Ban hành kế hoạch Tuyên truyền, thưc 
hiện các quy định của pháp luật về thanh tra theo Nghị định số 140/2013/NĐ-CP 
ngày 22/10/2013; Bồi dưỡng công chức thanh tra chuyên ngành.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển 
kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh như: 

Triển khai kế hoạch số 128-KH/TU ngày 08/3/2023 của Tỉnh ủy về Tổng kết 
10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp 
ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Thực hiện chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của UBND tỉnh theo các văn 
bản sau:

Kế hoạch số 40/KH-BATGT ngày 03/3/2023 về tổ chức các hoạt động tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2023; Tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch số 282/KH-UBND 
ngày 21/02/2023 về hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh năm 2023; 
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Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 về việc phê duyệt và công bố Chỉ 
số cải cách hành chính năm 2022 của sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, 
thành phố; Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 về Ban hành Kế hoạch 
hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 trên địa 
bàn tỉnh; Công văn số 495/UBND-VP ngày 24/02/2023 về xem xét kết quả kiểm 
tra hoạt động thu phí đối với Hợp đồng Dự án đường 188 Quốc lộ 17B đoạn An 
Thái - Mạo Khê; Chương trình số 543/CTr-UBND ngày 28/02/2023 về chương 
trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ và Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh 
Vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Công văn số 
571/UBND-VP ngày 03/3/2023 về tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm 
lây sang người; Kế hoạch số 574/KH-UBND ngày 03/3/2023 về triển khai thực 
hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 
cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh; Kế 
hoạch số 580/KH-UBND ngày 03/3/2023 về triển khai Phong trào thi đua “Hải 
Dương đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí”; Kế hoạch số 606/KH-UBND ngày 07/3/2023 về thực hiện công 
tác trẻ em năm tỉnh Hải Dương 2023; Kế hoạch số 607/KH-UBND ngày 07/3/2023 
về thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hải 
Dương năm 2023; Kế hoạch số 628/KH-UBND ngày 08/3/2023 về thực hiện Luật 
Người cao tuổi, chương trình người cao tuổi và một số chính sách trợ giúp đối với 
người cao tuổi năm 2023; Công văn số 688/UBND-VP ngày 10/3/2023 về thực 
hiện nghiêm các quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy...

Thực hiện đúng chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh 
uỷ tại các văn bản: Hướng dẫn số 138-HD/BTGTU ngày 08/3/2023 về Tuyên truyền 
việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban 
Chấp hành Trung ương khó X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Công văn số 730-CV/BTGTU ngày 06/3/2023 về 
tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 
lần thứ Tư, năm 2022-2023; Công văn số 741-CV/BTGTU ngày 14/3/2023 về việc 
tuyên truyền hoạt động của Đoàn công tác Chính phủ tại Hải Dương.

Tích cực tuyên truyền các văn bản triển khai của các sở, ban, ngành như: 
Công văn số 420/SGTVT-P3 ngày 09/3/2023 của Sở Giao thông vận tải về đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, vận động sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng 
và tuân thủ đúng quy định về xe được ưu tiên qua trạm thu phí đường bộ; Công văn 
số 433/STNMT-KSNKB ngày 07/3/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về 
triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Kế hoạch số 297/KH-STTTT ngày 
08/3/2023 của Sở TTTT về triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 
2023; Kế hoạch số 399/KH-SCT ngày 10/3/2023 của Sở Công thương về tổ chức 
các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023...
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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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