
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số:               /STTTT-TTBCXB
V/v Tuyên truyền CCHC nhà nước năm 2023 

và thực hiện 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 01 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 (TTTT), 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 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. Tập trung tuyên truyền sâu rộng Kế hoạch số 3776/KH-UBND ngày 
26/12/2022 của UBND tỉnh về Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương 
năm 2023. Nội dung tuyên truyền bao gồm: Triển khai thực hiện Kế hoạch ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển 
Chính quyền điện tử, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 
2023; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt thực hiện cải cách 
hành chính (CCHC) thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, mang lại 
hiệu quả thiết thực, phù hợp tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; 
Tuyên truyền CCHC trên địa bàn tỉnh và các nhiệm vụ có liên quan trong lĩnh 
vực xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số trên địa bàn 
tỉnh; Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực 
hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 của tỉnh; của cơ quan, đơn vị, địa phương và 
hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành trong thực hiện các nhiệm vụ 
CCHC. Tiếp tục tổ chức chấm điểm, xác định Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành 
và UBND cấp huyện, cấp xã....

2. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh 
tế - xã hội:  

Thực hiên tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Thông tin cơ 
sở - Bộ TTTT như: Công văn số 22/TTCS-TQ ngày 09/01/2023 về tuyên truyền 
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phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội, mạng viễn thông. Nội dung tuyên 
truyền, phổ biến liên tục từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão trên hệ thống 
thông tin cơ sở như sau: Phát thanh hằng ngày các nội dung tuyên truyền phòng 
ngừa tội phạm trên mạng xã hội, mạng viễn thông trên hệ thống Đài Phát thanh 
cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã (nội dung thông tin trong file gửi kèm); 
Phối hợp với cơ quan Công an và các sở, ngành liên quan cung cấp thông tin, tài 
liệu tuyên truyền cho các cơ quan thông tin, báo chí hoạt động trên địa bàn để 
thực hiện công tác tuyên truyền cho phù hợp, hiệu quả; Công văn số 25/TTCS-
TTTH ngày 11/01/2023 về tuyên truyền Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân 
đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tăng cường tuyên truyền đến các cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn được biết về việc sửa đổi 
Luật Đất đai để mọi tầng lớp Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh 
trung thực, ý chí, nguyện vọng, lợi ích Nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa 
đổi). Ngoài ra, tuyên truyền các văn bản Công văn số 912/TTCS-TTTH ngày 
30/12/2022 về hướng dẫn sử dụng tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin cơ sở năm 
2022; Công văn số 15/TTCS-TTTH ngày 05/01/2023 về phát các chương trình phát 
thanh trên hệ thống thông tin cơ sở (đợt 3).

Tập trung tuyên truyền Chương trình hành động số 59-CTr/TU ngày 
30/12/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ 
Chính trị về đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh như: Chỉ thị số 
16/CT-UBND ngày 28/12/2022 về đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc năm 2023; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 29/12/2022 về tăng 
cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành 
mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công văn số 3819/UBND-VP ngày 29/12/2022 về thực 
hiện thí điểm tổ chức tuyến phố đi bộ, chợ đêm tại khu vực đường Bạch Đằng, thành 
phố Hải Dương; Công văn số 3825/UBND-VP ngày 29/12/2022 về tăng cường 
công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp cuối năm 2022 và Tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023; Kế hoạch số 3828/KH-UBND ngày 29/12/2022 về hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2023; Công văn số 
3854/UBND-VP ngày 30/12/2022 về thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển thị 
trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động; 
Công văn số 3879/UBND-VP ngày 30/12/2022 về triển khai thực hiện Nghị định số 
104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ; Kế hoạch số 3883/KH-UBND 
ngày 30/12/2022 về tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận tỉnh Hải Dương hoàn 
thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Kế hoạch số 3887/KH-UBND ngày 
30/12/2022 về triển khai thực hiện Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg ngày 
29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ 
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cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục 
tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Kế 
hoạch số 250/KH-BATGT ngày 30/12/2022 về kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc”, “xe 
trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến” trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Kế 
hoạch số 3881/KH-BTC ngày 30/12/2022 về tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - 
Kiếp Bạc năm 2023; Kế hoạch số 56/KH-TBNDTT ngày 09/01/2023 về thực hiện 
các nhiệm vụ Nội dung, Tuyên truyền Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 
2023...

Thực hiện đúng chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh 
uỷ tại các văn bản như: Hướng dẫn số 119-HD/BTGTU ngày 26/12/2022 về tuyên 
truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại 
hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023); Hướng dẫn 120-HD/BTGTU 
ngày 26/12/2022 về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan 
trọng trong năm 2023; Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU ngày 06/01/2023 về Công 
tác Khoa giáo năm 2023...

Tích cực tuyên truyền các văn bản triển khai của các sở, ban, ngành như: 
Công văn số 31/SNN-KH-CNTY ngày 09/01/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về phát triển sản xuất chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động 
vật năm 2023; Công văn số 76/STNMT-CCBVMT ngày 11/01/2023 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường về tăng cường công tác quản lý chất thải, vệ sinh môi 
trường dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023...

(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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