
UBND HUYỆN TỨ KỲ
PHÒNG VĂN HÓA VÀ

THÔNG TIN

Số:       /VHTT
V/v tăng cường tuyên truyền
phòng, chống dịch Covid-19

và các nhiệm vụ chính trị,
phát triển KT-XH

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

Tứ Kỳ, ngày        tháng 11 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 tuyên truyền trên một số nội 
dung trọng tâm sau:

1. Tăng cường tuyên truyền triển khai thực hiện Công văn số 782/TTCS-
TT ngày 05/11/2021 của Cục Thông tin cơ sở về cung cấp thông tin tiêm chủng 
vắc xin phòng Covid-19. Trong đó, tập trung tuyên truyền để người dân thực 
hiện cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm. Cung cấp thông tin cá 
nhân chính xác khi tiểm chủng vắc xin phòng Covid-19. Chủ động kiểm tra lại 
kết quả dữ liệu tiêm chủng của mình và người thân trên Sổ sức khỏe điện tử và 
Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19.

2. Tuyên truyền Kế hoạch số 19-KH/TBTT ngày 08/11/2021 của Tiểu ban 
Tuyên truyền (BCĐ phòng chống Covid-19 tỉnh) về Tuyên truyền công tác 
phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới “Thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” (có văn bản gửi kèm).

3. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, 
điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo truyền nhận thông tin đa chiều an 
toàn, nhanh chóng và có hiệu quả trong việc thực hiện các nội dung tại tiêu chí 
số 8 Quyết định số 3958/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc ban hành Quy định cụ thể Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng 
cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (có văn bản gửi kèm). Cụ 
thể như sau:

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả trong hoạt động 
chỉ đạo, điều hành, giải quyết nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ được nhanh 
chóng, an toàn và đạt hiệu quả cao.

- Cập nhật thường xuyên danh mục thủ tục thủ tục hành chính công trực 
tuyến để các cơ quan, đơn vị và nhân dân biết để thực hiện giải quyết thủ tục.
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- Thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ nhằm trao đổi để 
phục vụ công tác chuyên môn.

- Sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành thường xuyên để phục 
vụ công tác quản lý điều hành, xử lý công việc.

- Cập nhật thường xuyên và kịp thời những dữ liệu; thông tin mới về các 
hoạt động lên Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị mình.

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị và nâng cao chất lượng hoạt động của 
hệ thống Đài truyền thanh, định hướng phát triển hệ thống truyền thanh thông 
minh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

4. Tuyên truyền video Chương trình tọa đàm "Kiên định con đường đã 
chọn" đã phát sóng trên kênh VTV1 vào dịp Kỷ niệm 104 năm Cách mạng 
Tháng Mười Nga (ngày 07/11/2021). Địa chỉ video được đăng tải theo đường 
link: https://www.youtube.com/watch?v=vbITLlGlv4I.

5. Tuyên truyền kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XVII 
(23/11/2005-23/11/2021).

+ Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền:
- Nhiệt liệt chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XVII 

(23/11/2005 - 23/11/2021);
- Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc là trách nhiệm của 

cộng đồng.
+ Thời gian: Từ 22 - 25/11/2021.
6. Tuyên truyền một số nội dung khác: Tuyên truyền các hoạt động hưởng 

ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” tại 
Việt Nam năm 2021; Tuyên truyền, triển khai Tháng hành động vì bình đẳng 
giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021; Tuyên 
truyền Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021,... 

7. Về hình thức, phương pháp tuyên truyền
Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và 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 huyện.

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 trong trạng thái bình thường mới.

https://www.youtube.com/watch?v=vbITLlGlv4I
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Kính đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có liên 
quan, quan tâm thực hiện./.

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;
- Đài Truyền thanh xã, thị trấn; (thực hiện).
- Lưu: VHTT.

 TRƯỞNG PHÒNG

Vũ Minh Thành

(Phối hợp hướng dẫn).
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