
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

             Số:            Hà Nội, ngày      tháng      năm  

V/v phát các chương trình phát thanh  

trên hệ thống thông tin cơ sở (đợt 2) 
        

 
 

                       Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố  

                                      trực thuộc Trung ương 

       

Hiện nay, Cục Thông tin cơ sở đã chuyển file trên Cổng Thông tin điện tử 

của Bộ Thông tin và Truyền thông một số chương trình phát thanh sản xuất năm 

2022 (đợt 2) đã được phát sóng trên Kênh phát thanh có diện phủ sóng toàn 

quốc (https://mic.gov.vn/mic_2020/Pages/TinTuc/156110/Nhiem-vu-tuyen-

truyen-nam-2022--dot-2-.html), đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở truyền 

thanh cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã lựa chọn, tải các chương trình 

phát thanh phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương tại địa chỉ trên để tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến đến người dân trên địa bàn. 

(Có phụ lục các chương trình phát thanh đợt 2 kèm theo). 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu: VT, TTT. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Hương Giang 
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PHỤ LỤC 

Các chương trình phát thanh năm 2022 (Đợt 2) 

   

 

STT Nội dung 
Số chương trình phát thanh 

(05 phút/chương trình) 

1 Nhiệm vụ tuyên truyền An toàn thông tin 19 

2 
Nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về Phát triển bền 

vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 
29 

3 Nhiệm vụ phòng chống dịch cúm gia cầm 09 

4 

Nhiệm vụ tuyên truyền nhằm ngăn chặn, giảm 

thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, 

không báo cáo và không theo quy định IUU 

19 

5 

Nhiệm vụ Truyền thông về phòng, chống thiên tai 

- chủ động thích ứng với biến đổi khí đậu từ cộng 

đồng 

19 

6 

Nhiệm vụ Tuyên truyền chương trình các hoạt 

động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 

2021-2025 

19 

7 
Nhiệm vụ Truyền thông về sản xuất và tiêu dùng 

bền vững giai đoạn 2021-2030 
29 

8 Nhiệm vụ Truyền thông về bảo vệ môi trường 44 

9 
Nhiệm vụ tuyên truyền kế hoạch phát triển văn hóa 

đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025 
22 

10 

Nhiệm vụ Truyền thông thực hiện Quyết định số 

2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 

của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình 

hình mới 

49 

11 
Nhiệm vụ Thông tin, tuyên truyền về Chương trình 

sức khỏe học đường giai đoạn 2021 – 2025 
29 

12 
Nhiệm vụ Tuyên truyền Phòng, chống xâm hại trẻ 

em và phòng chống thương tích cho trẻ em 
19 

13 
Tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022 
24 
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