
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

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

Số:         /SVHTTDL-QLVHGĐ Hải Dương, ngày       tháng      năm 2022
V/v tuyên truyền 

chính sách hỗ trợ lãi suất 

Kính gửi:
- Các phòng Quản lý Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;
- Phòng Văn hóa - Thông tin và các Trung tâm: Văn hóa, 
Thông tin - Thể thao, Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, 
thành phố.

Ngày 16/6/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 
677/HAD-THNS&KSNB ngày 13/6/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 
Chi nhánh tỉnh Hải Dương về việc phối hợp tuyên truyền và nắm bắt khó khăn 
chính sách hỗ trợ lãi suất 2% trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng Quản lý Nhà nước, 
các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; phòng Văn hóa - Thông tin và các Trung tâm: 
Văn hóa, Thông tin - Thể thao, Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố 
căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền về cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp 
tác xã, hộ kinh doanh đến công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, 
đơn vị và toàn thể Nhân dân; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tích 
cực triển khai thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở và các hình thức tuyên truyền khác.

2. Phối hợp nắm bắt thông tin, phản ánh kịp thời về Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hải Dương những khó khăn, vướng mắc của các đơn 
vị thuộc quyền quản lý.

Nội dung tuyên truyền, địa chỉ cung cấp thông tin phản ánh thực hiện theo 
Công văn số 677/HAD-THNS&KSNB ngày 13/6/2022 của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hải Dương (có văn bản kèm theo)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ngân hàng Nhà nước tỉnh;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Các Phó Giám đốc Sở; 
- Trang tin điện tử Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, QLVHGĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trường Thắng


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-17T16:15:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Trường Thắng<nguyentruongthang@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-17T16:42:41+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<sovhttdl@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-17T16:42:46+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<sovhttdl@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-17T16:42:55+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<sovhttdl@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-17T16:43:02+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<sovhttdl@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




