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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số:            /STTTT-TTBCXB
V/v tuyên truyền về lựa chọn sách giáo khoa; 
công tác văn hóa, văn nghệ, thể thao; công tác 

trẻ em; bình đẳng giới; công tác hiến máu; công 
tác quản lý xăng dầu, gian lận thương mại; công 

tác phòng cháy, chữa cháy; hưởng ứng ngày 
Quốc tế hạnh phúc, ngày Nước thế giới, Khí 

tượng thế giới và Giờ Trái đất

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

Hải Dương, ngày        tháng 3 năm 2021

Kính gửi: 
- Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Phát thanh các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Hải Dương, Đài PT&TH tỉnh; 
- Các Văn phòng đại diện, 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.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh và căn 
cứ các văn bản của các Sở, Ban, Ngành có liên quan về thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông 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 tuyên truyền các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội về 
việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Hải Dương 
năm 2021 theo Kế hoạch số 780/KH-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh.

2. Tuyên truyền việc thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, 
nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số 
giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 279/QĐ-BTTTT ngày 08/3/2021 của 
Bộ Thông tin và Truyền thông; Tuyên truyền về công tác văn hóa - văn nghệ 
năm 2021 theo Hướng dẫn số 18-HD/BTGTU ngày 24/02/2021 của Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy.

3. Tuyên truyền về tăng cường quản lý chất lượng mặt hàng xăng dầu và 
tiếp tục tuyên truyền về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc 
biệt đối với tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, các sản phẩm vi 
phạm về sở hữu trí tuệ theo Công văn số 131/TTCS-TTTH ngày 05/3/2021 của 
Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông; Tuyên truyền phát sóng 
các chương trình phát thanh các chương trình do Cục Thông tin cơ sở sản xuất 
theo Công văn 135/TTCS-TTTH ngày 09/3/2021; Tuyên truyền việc triển khai 
thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và 
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Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy theo Kế 
hoạch số 721/KH-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh.

4. Tuyên truyền thực hiện Chiến lược quốc gia bình đẳng giới và hoạt 
động vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hải Dương năm 2021 theo Kế hoạch số 818/KH-
UBND ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh; Tuyên truyền về thực hiện công tác trẻ 
em năm 2021 theo Kế hoạch số 819 ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh; Tuyên 
truyền, hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc, việc duy trì và phát huy các giá trị 
tốt đẹp của gia đình Việt Nam góp phần đem lại hạnh phúc cho người dân, gia 
đình và cộng đồng; hình thành môi trường sống, học tập và làm việc thân thiện, 
lành mạnh theo Công văn số 260/KH-SVHTTDL ngày 04/3/2021 của Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Tuyên truyền về Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể
theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic
vì sức khỏe toàn dân năm 2021 theo nội dung Kế hoạch số 781/KH-UBND ngày 
09/3/2021 của UBND tỉnh; Tuyên truyền việc vận động hiến máu tình nguyện 
đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Công văn số 742/BCĐ-
VPTT ngày 09/3/2021 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện; Tuyên 
truyền về phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 
774/KH-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh; Tuyên truyền, hưởng ứng ngày 
Nước Thế giới, ngày Khí tượng thế giới và Giờ Trái đất năm 2021 theo Công văn 
số 437/STNMT-TNN ngày 16/3/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

(Các văn bản kèm theo của các mục trong Công văn này đăng tải trên 
Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ 
http://sotttt.haiduong.gov.vn; mục: Văn bản của Sở).

Căn cứ các nội dung tuyên truyền trên, 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 cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan quan 
tâm triển khai thực hiện./.

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);
- Sở VHTTDL;
- 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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