
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VHTT 
V/v phát sóng các chương trình phát 

thanh tuyên truyền trên hệ thống đài 

truyền thanh cấp huyện, cấp xã 

Trùng Khánh, ngày       tháng 3 năm 2023 

 
 Kính gửi:  

    - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

    - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 198/STTTT-TTBCXB ngày 24 tháng 02 năm 

2023 của Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng về việc phát sóng các chương 

trình phát thanh trên hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã. Ủy ban nhân 

dân huyện Trùng Khánh chỉ đạo một số nội dung như sau: 

1. Lựa chọn, tải các chương trình phát thanh do Cục Thông tin cơ sở - 

Bộ Thông tin và Truyền thông sản xuất, thực hiện phát sóng trên hệ thống đài 

truyền thanh cấp huyện, cấp xã để tuyên truyền, phổ biến tới người dân.  

2. Các cơ quan, đơn vị truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông 

tin và Truyền thông theo địa chỉ: https://mic.gov.vn/mục số liệu-báo cáo/Thông 

tin cơ sở/Nội dung thông tin tuyên truyền năm 2022 (đợt 4)/file cần tải 

Hoặc truy cập trực tiếp theo đường link: 

 https://mic.gov.vn/mic_2020/Pages/TinTuc/157576/Noi-dung-tuyen-

truyen-Thong-tin-co-so-nam-2022--dot-4-.html  

(Gửi kèm theo công văn: Phụ lục các chương trình phát thanh) 

Căn cứ các nội dung trên đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT,VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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Phụ lục 

các chương trình phát thanh năm 2022 (Đợt 4) 

(Kèm theo Công văn số:      /UBND-VHTT ngày      /3/2023 của Ủy ban nhân 

dân huyện Trùng Khánh) 
 

STT Nội Dung 

Số chương trình phát 

thanh (05 phút/chương 

trình) 

 

1 

Tuyên truyền thực hiện Chương trình 

phòng, chống mua bán người trên hệ 

thống thông tin cơ sở 2022 

20 

 

2 

Truyền thông về ứng phó biến đổi khí 

hậu thực hiện cam kết đạt mức phát thải 

ròng bằng “0” vào năm 2050 trên hệ 

thống thông tin cơ sở năm 2022 

30 

3 

Tuyên truyền Quyết định số 924/QĐ/TTg 

ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về “Chương trình chuyển đổi số trong 

xây dựng nông thôn mới thông minh giai 

đoạn 2021 - 2025” trên hệ thống thông 

tin cơ sở năm 2022 

30 

4 

Tuyên truyền Quyết định số 975/QĐ/TTg 

ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin trong việc thu thập thông tin, dự báo 

tình hình thị trường nông sản trên hệ 

thống thông tin cơ sở năm 2022 

30 

5 

Tuyên truyền Phòng chống khai thác thủy 

sản bất hợp pháp, không báo cáo và 

không theo quy định trên hệ thống thông 

tin cơ sở năm 2022 

30 

6 

Tuyên truyền chương trình Phòng, chống 

ma túy giai đoạn 2021 - 2025 trên hệ 

thống thông tin cơ sở năm 2022 

30 
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