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V/v truyên truyền, giới thiệu phim 

 tài liệu: Hải Dương - Khát vọng Phát triển  

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Hải Dương, ngày 27 tháng 7  năm 2022 

 
Kính gửi:  - Các cơ quan trong khối tuyên truyền, 

- Thường trực các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy TT, 

- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy TT, 

- MTTQ và các đoàn thể Chính trị xã hội tỉnh. 

 

Hưởng ứng seri phim tài liệu liệu dài kỳ: “Khát vọng phát triển” của của Đài 

truyền hình Việt Nam sản xuất theo sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

nhằm tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Căn cứ ý kiến 

chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, trong thời gian vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

chủ trì phối hợp với Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương của Đài truyền 

hình Việt Nam xây dựng bộ phim tài liệu Hải Dương - Khát vọng phát triển.  

Bộ phim Hải Dương - Khát vọng phát triển là một tác phẩm nghệ thuật 

bằng hình ảnh khái quát những tiềm năng, lợi thế thành tựu nổi bật, toàn diện của 

Hải Dương, đặc biệt nhấn mạnh những nền tảng về kinh tế - văn hóa - xã hội, bản 

sắc văn hóa và con người… là nguồn lực quan trọng để Hải Dương phát triển trong 

thời gian qua và tạo đà trong tương lai, thực hiện khát vọng phát triển.  

Bộ phim cũng làm rõ mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Hải Dương theo 

định hướng “Xanh - Thông minh - Hiện đại” thông qua các giải pháp chiến lược, 

hàm chứa những bứt phá mạnh mẽ, những quyết tâm, nỗ lực kiến tạo diện mạo 

mới, tầm vóc mới cho tỉnh, xứng tầm vị thế một địa phương năng động, có nhiều 

tiềm năng, lợi thế. Bộ phim cũng làm nổi bật những điểm nhấn trong lãnh đạo, chỉ 

đạo điều hành để Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng căn 

bản để tỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.  

Bộ phim sẽ được phát trên sóng VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam từ 20h10 

phút đến 20h40 phút, ngày 29/7/2022 (tối Thứ Sáu).  

Được sự ủy quyền của của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

thông báo và trân trọng đề nghị:  

1. Thường trực, Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc 

Tỉnh ủy tuyên truyền sâu rộng về bộ phim, thời gian phát sóng bộ phim để cán bộ, 

đảng viên và nhân dân theo dõi.   

2. Báo Hải Dương thông tin, giới thiệu bộ phim tới bạn đọc và công chúng 

của mình; Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh thực hiện phát lại bộ phim trên sóng 



và nền tảng internet của Đài.  

3. Các trang thông tin điện tử, mạng xã hội của các sở, ban, ngành, đoàn thể, 

các địa phương thực hiện giới thiệu, đăng tải bộ phim trên trang của mình. 

4. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo ngành dọc 

cấp dưới có các hình thức phù hợp vận động cán bộ hội viên, đoàn viên, người lao 

động và nhân dân dành thời gian xem phim và chia sẻ thông tin, đường link bộ phim 

vào các trang cá nhân, hội nhóm trên mạng xã hội để lan toả rộng rãi về bộ phim. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ cung cấp file MP4 nội dung bộ phim đến các cơ 

quan, đơn vị, địa phương để sử dụng.  

Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo), 

- Các đồng chí trong BTV TU, BCH Đảng bọ tỉnh, 

LĐ HĐND, UBND tỉnh, 

- Như kính gửi, 

- Các sở, ban, ngành tỉnh, 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan, 

- Lưu TH, TT.               

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

  

 

    Nguyễn Quang Phúc 
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