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và các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Thanh Hà, ngày  16 tháng  8  năm 2021

 
Kính gửi:

- Đài Phát thanh huyện;
- Đài truyền thanh các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 875/STTTT-TTBCXB ngày 13/8/2021của Sở 
Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 
và các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH. Phòng Văn hóa và Thông tin đề 
nghị Đài Phát thanh huyện, Đài Truyền thanh các xã, thị trấn thực hiện tuyên 
truyền các nội dung chủ yếu sau:

- Tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời, 
chính xác để người dân biết được tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước, 
các nguy cơ dịch bệnh bùng phát, lây lan trở lại và tác hại đối với sức khỏe, kinh 
tế, xã hội trên địa bàn tỉnh; Thông tin, tuyên truyền các chủ trương, quan điểm, 
giải pháp chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện, trong đó quán triệt 
phương châm xuyên suốt trong công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy: “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và 4 tại chỗ”; Lấy phòng 
dịch là chính; Chủ động thực hiện nguyên tắc “sớm hơn 1 bước, cao hơn 1 cấp”, 
hành động nhanh hơn dịch mới sớm ngăn chặn được dịch bệnh. Tuyên truyền về 
tăng cường biện pháp phòng, chống dịch như: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn 
trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống dịch; Lấy mẫu xét 
nghiệm rộng hơn ở khu vực có ca bệnh và lấy mẫu dầy hơn ở khu vực nguy cơ 
cao… theo nội dung trong các văn bản chỉ đạo: Công văn số 2753/UBND-VP và 
Công văn số 2840/UBND-VP của UBND tỉnh; Hướng dẫn số 34-HD/BTGTU 
của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Thông tin về tạm dừng hoạt động vận tải hành khách xe hợp đồng, xe 
taxi, xe du lịch, đi/đến huyện Kim Thành và các tuyến xe buýt nội tỉnh số 01, 02, 
07 và 27 (trừ xe phục vụ nhiệm vụ phòng chống dịch và các phương tiện được 
lưu thông theo quy định tại Chỉ thị 16/CT-TTg); Thông tin dịch bệnh mới nhất tại 
huyện Nam Sách theo các văn bản: Thông báo số 132/TB-BCĐ của Ban chỉ đạo 
Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương; Thông báo số 1658/TB-
SGTVT-P5 của Sở Giao thông vận tải…

- Tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn của dân tộc như: Kỷ niệm 76 năm
Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9, Ngày vì nạn nhân chất độc da
cam (10/8), Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam, Ngày hội Toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc (19/8), Ngày truyền thống của các cơ quan hành chính Nhà 
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nước (28/8), 76 năm Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt 
Nam (28/8),…

Ngoài ra, đề nghị các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn huyện thông
tin, tuyên truyền về Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 
2021-2025 và Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa
Việt Nam theo Công văn số 523/TTCS-TT và 514/TTCS-TQ của Cục Thông tin
cơ sở; Thông tin, tuyên truyền về Hưởng ứng các hoạt động “Người Việt Nam ưu 
tiên dung hàng Việt Nam” theo Chỉ thị số 16-CT/TU của Tỉnh ủy Hải Dương; 
Hưởng ứng chương trình hành động quốc gia vì trẻ em tỉnh Hải Dương giai đoạn 
2021-2030 theo Kế hoạch số 2716/KH-UBND của UBND tỉnh; Tuyên truyền, 
hưởng ứng Kế hoạch thực hiện công tác đặc xá năm 2021 theo Kế hoạch số 
2770/KH-UBND của UBND tỉnh Hải Dương.

Thường xuyên truy cập nắm bắt, chia sẻ thông tin từ các kênh thông tin 
chính thống của tỉnh, như: Fanpage Facebook “Trang tin Hải Dương” 
(https://www.facebook.com/trangtinhaiduong), trang Zalo “Chính quyền điện tử
tỉnh Hải Dương”, ứng dụng “Smart Hải Dương”…

(Các văn bản kèm theo của các mục trong Công văn này đăng tải trong 
chuyên mục “Văn bản của Sở” trên Trang 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 Đài Phát thanh huyện, Đài 
Truyền thanh các xã, thị trấn triển khai thực hiện theo hướng thiết thực, hiệu 
quả./.
Nơi nhận:
- Như kg;
- Sở TT&TT;
- Lưu: PVHTT. 

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Văn Vịnh
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