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             Số:              Hà Nội, ngày      tháng      năm  

V/v phát các chương trình phát thanh  

trên hệ thống thông tin cơ sở (đợt 3) 
        

 
 

                       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 3) đã được phát sóng trên Kênh phát thanh có diện phủ sóng toàn quốc 

(https://mic.gov.vn/mic_2020/Pages/TinTuc/157417/Noi-dung-tuyen-truyen-

Thong-tin-co-so-nam-2022--dot-3-.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 3 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 3) 

   

TT Nội dung 
Số chương trình phát thanh 

(05 phút/chương trình) 

1 Tuyên truyền, phổ biến luật Cảnh sát biển Việt Nam 19 

2 

Thông tin, tuyên truyền Kế hoạch quốc gia phòng, 

chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe 

tâm thần giai đoạn 2022 - 2025 trên hệ thống thông 

tin cơ sở 

29 

3 
Thông tin, tuyên truyền góp phần xây dựng biên giới 

hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển năm 2022 
09 

4 

Thông tin, tuyên truyền thực hiện Chương trình hành 

động của Chính phủ về Chiến lược bảo vệ biên giới 

quốc gia năm 2022 

29 

5 
Thông tin, tuyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi năm 2022 
09 

6 
Thông tin, tuyên truyền thực hiện Chương trình hành 

động Quốc gia về người cao tuổi năm 2022 
19 

7 
Tuyên truyền phòng, chống, khắc phục hậu quả từ 

Covid-19 và các dịch bệnh 
19 

8 
Tuyên tuyền về An toàn giao thông trên các phương 

tiện thông tin đại chúng 

59 phóng sự phát thanh 

60 tiểu phẩm phát thanh 

9 
Tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

quốc gia 
08 

10 

Tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng, chống một 

số dịch bệnh nguyên hiểm trên thủy sản nuôi trên hệ 

thống thông tin cơ sở 

49 

11 

Tuyên truyền Nghị quyết số 11/QĐ-CP ngày 

30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục 

hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị 

quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách 

tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội 

19 

12 Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin cơ sở Tài liệu bản điện tử 
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