
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HẢI DƯƠNG

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

Số:              /UBND-VP         Hải Dương, ngày     tháng 4 năm 2021
V/v phối hợp tuyên truyền về Quần thể di 
tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh, 
Bắc Giang, Hải Dương) trình UNESCO 

công nhận là di sản thế giới 

                       Kính gửi:
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Báo Hải Dương; 
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ nội dung thống nhất của lãnh đạo 3 tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh 
và Bắc Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 
966/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Hồ sơ 
khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải 
Dương) trình UNESCO công nhận là di sản thế giới; Công văn số 2069/UBND-
DL2 ngày 08/4/2021 về việc phối hợp tuyên truyền về Quần thể di tích và danh 
thắng Yên Tử (sao gửi kèm).

Sau khi xem xét, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương có ý kiến chỉ đạo 
như sau:

1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối của tỉnh để phối hợp 
với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan thuộc trách nhiệm của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, 
phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí để 
thực hiện công tác tuyên truyền về Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối tiếp nhận thông tin 
của tỉnh để cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Thông tin và 
Truyền thông các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và các cơ quan, đơn vị liên quan 
triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá trên các hạ tầng công nghệ 
thông tin (hệ thống wifi công cộng, hệ thống email công vụ của tỉnh, trang Zalo 
Chính quyền điện tử tỉnh, Fanpage Trang tin Hải Dương, ứng dụng Chỉ đạo 
điều hành, ứng dụng Smart Hải Dương…) về Quần thể di tích và danh thắng 
Yên Tử (Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương). Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan 
thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, quảng bá trên tất cả các 
hạ tầng truyền thông (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, cổng thông 
tin điện tử, trang mạng xã hội…).



2

3. Giao Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ động 
phối hợp với cơ quan truyền thông của tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Giang và các 
cơ quan, đơn vị liên quan để trao đổi các sản phẩm truyền thông, triển khai đẩy 
mạnh hợp tác tuyên truyền về Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử.

4. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hải Dương, 
Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường 
tuyên truyền, quảng bá và phối hợp truyền thông về Quần thể di tích và danh 
thắng Yên Tử, đặc biệt là trên hệ thống Đài Phát thanh cấp huyện, Đài Truyền 
thanh cấp xã của địa phương./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- UBND tỉnh Bắc Giang;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, KGVX, H.(16).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Hùng
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