
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 
và đẩy mạnh ứng dụng “Smart Hải Dương” 

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 các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội sau: 
Tuyên truyền, hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” - 07/4/2021 
theo Công văn số 160/TTCS-TT ngày 17/3/2021 của Cục Thông tin cơ sở - Bộ 
Thông tin và Truyền thông; Tuyên truyền kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt 
Nam năm 2021 theo Công văn số 522/SLĐTBXH-BTXH ngày 19/3/2021 của 
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Tuyên truyền, hưởng ứng Tháng hành 
động vì an toàn thực phẩm với chủ đề “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa 
ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới” theo Kế hoạch số 912/KH-
BCĐ ngày 19/3/2021 của Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh; Tuyên truyền 
việc đẩy mạnh triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển 
giáo dục nghề nghiệp và nhân lực có kỹ năng nghề theo Công văn số 
955/UBND-VP ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh; Tuyên truyền tăng cường bảo 
đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt theo Công văn số 51/BATGT-A1 ngày 
14/3/2021 của Ban An toàn giao thông tỉnh; Tuyên truyền cuộc thi “Sáng tác lời 
mới cho làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền về phòng chống thiên tai” theo Công 
văn số 19/PCTT&TKCN ngày 16/3/2021 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn.

2. Tuyên truyền ứng dụng “Chỉ đạo điều hành Hải Dương” và ứng dụng 
“Smart Hải Dương”: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 
357/UBND-VP ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường tuyên 
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truyền và cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội 
và ứng dụng “Smart Hải Dương”, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ 
quan thông tin, báo chí và hệ thống thông tin cơ sở tiếp tục tăng cường tuyền 
truyền việc cài đặt, sử dụng ứng dụng “Chỉ đạo điều hành Hải Dương” và ứng 
dụng “Smart Hải Dương” trên thiết bị di động thông minh.

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”.

(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;
- Cục TTCS - Bộ TTTT (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- Ban Tuyên giáo TU (để p/h chỉ đạo);
- BCĐ ATTP tỉnh; Ban ATGT tỉnh; Ban Chỉ huy 
PCTT&TKCN; Sở LĐTBXH (để p/h);
- UBND các huyện, TX, TP (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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