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Hà Nội, ngày        tháng      năm   

 

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

                                   trực thuộc Trung ương 

 

Năm 2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế 

hoạch thực hiện 18 nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh 

cấp huyện và cấp xã trên toàn quốc (có Danh sách gửi kèm). Hiện nay, Cục 

Thông tin cơ sở, đơn vị được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ nêu trên đã 

hoàn thành việc tổ chức sản xuất 48 chương trình phát thanh tuyên truyền về 3 

nhiệm vụ với các nội dung: Phát triển kinh tế - xã hội; ngăn chặn, giảm thiểu và 

loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; 

phòng, chống bệnh Cúm gia cầm. Đối với những nhiệm vụ còn lại, sau khi hoàn 

thành sản phẩm, Cục Thông tin cơ sở sẽ có văn bản thông báo tiếp. 

Cục Thông tin cơ sở đã đăng tải 48 file của 3 nhiệm vụ này trên Cổng 

Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (website: 

http://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/ChuyenMuc/1741/thong-tin-co-so.html).  

Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện 

hướng dẫn hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và đài truyền 

thanh cấp xã xây dựng kế hoạch phát sóng 18 nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền 

trong năm 2019, 2020. Trước mắt, đề nghị tải 48 file chương trình phát thanh 

theo đường link nêu trên và thực hiện phát sóng tuyên truyền tới người dân.  

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu: VT, BH (65). 
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Nguyễn Văn Tạo 

http://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/ChuyenMuc/1741/thong-tin-co-so.html
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DANH SÁCH 

Các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp huyện và cấp xã năm 2019 - 2020 

(ban hành kèm theo Công văn số         /TTCS-VP ngày     /10/2019 của Cục Thông tin cơ sở) 

 

STT Nội dung Số lượng 

chương trình/phần  

Thời lượng (phút) 

 mỗi chương trình/phần 

1 Phát triển kinh tế - xã hội 16 10 

2 Ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, 

không báo cáo và không theo quy định 

22 15 

3 Phòng, chống bệnh Cúm gia cầm 10 10 

4 Phòng, chống tác hại của thuốc lá 8 10 

5 Bảo vệ môi trường 24 10 

6 Khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học 30 10 

7 Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 20 10 

8 Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh 

nghiệp 

16 10 

9 Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất 24 10 

10 Đề án “Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch” 6 10 

11 Các mục tiêu thiên niên kỷ 13 10 

12 Ứng xử văn hóa trong trường học 35 10 

13 An toàn giao thông 11 10 

14 Chương trình sức khỏe Việt Nam 25 10 

15 Chương trình hành động "Không còn nạn đói" ở Việt Nam 39 10 

16 Chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh 4 10 - 12 

17 Phát triển kinh tế - xã hội giảm nghèo về thông tin thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 

24 10 

18 Xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

Xây dựng nông thôn mới 

38 10 
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