
UBND HUYỆN TỨ KỲ
PHÒNG VĂN HÓA VÀ

THÔNG TIN

Số:          /VHTT
V/v định hướng công tác thông tin,

tuyên truyền tháng 10 năm 2021

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

Tứ Kỳ, ngày          tháng 10 năm 2021

Kính gửi: 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, 
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, 
đơn vị có liên quan, quan tâm thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên 
một số nội dung trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về việc triển khai Tổng đài Thông tin 
1022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (đây là kênh thông tin tiếp nhận, giải đáp ý 
kiến của người dân về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh); 
đồng thời phổ biến, hướng dẫn để người dân biết, sử dụng.

2. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về Chương trình “Sóng và máy tính 
cho em”. Trong đó tập trung tuyên truyền các phương án hỗ trợ, triển khai hạ 
tầng, đảm bảo kết nối mạng 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),... 

3. Thông tin, tuyên truyền nội dung các văn bản sau: Thông báo số 411-
TB/TU ngày 09/9/2021 của Tỉnh ủy Hải Dương về việc tổ chức các nghi lễ 
truyền thống tại Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2021; 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; Công văn số 651/TTCS-TQ ngày 16/9/2021 của Cục Thông tin 
cơ sở về tuyên truyền Công điện sẵn sàng ứng phó thiên tai; 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”; 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; 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; 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; 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); Công văn số 3561/BVHTTDL-VHCS ngày 
29/9/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Hội nghị Văn hóa toàn quốc; 
Công văn số 304-CV/BTGTU ngày 28/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

4. Đối tượng thông tin, tuyên truyền: Nhân dân, cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động, học sinh, sinh viên,...

5. Về hình thức, phương pháp thông tin, tuyên truyền:

Tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh, Cổng/Trang thông 
tin điện tử của đơn vị bằng việc xây dựng và duy trì chuyên mục, bài viết, tăng 
thời lượng phát sóng, đưa tin, tiếp âm đài cấp trên,...

Tuyên truyền bằng các hình thức trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, trường 
học, công ty, thôn, khu dân cư,... lồng ghép trong các hội nghị, buổi sinh hoạt 
định kỳ của các đoàn thể, tổ chức xã hội,...

Tuyên truyền trực quan như: Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, bản 
tin, panô... tại các điểm đông người qua lại; kết hợp với các nội dung, hình thức 
thông tin, tuyên truyền khác theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Các hình thức tuyên truyền phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch 
Covid-19.

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có liên 
quan, quan tâm thực hiện./.

(Kèm theo Công văn là một số tài liệu tuyên truyền).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; (Để báo cáo).
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện; 
- Đài Phát thanh huyện;
- Lưu: VHTT.

 TRƯỞNG PHÒNG

Vũ Minh Thành

(Phối hợp hướng dẫn).
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