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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 

        

 
 

                       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 đã được phát sóng trên Kênh phát thanh có diện phủ sóng 

toàn quốc (https://mic.gov.vn/mic_2020/Pages/TinTuc/154575/Nhiem-vu-

tuyen-truyen-nam-2022.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 1 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 1) 

   

 

 

 TT 
Nội dung 

Số chương trình  

phát thanh 

(05 phút/chương 

trình) 

1 
Nhiệm vụ Thông tin tuyền truyền Chiến lược dân số 
Việt Nam 

22 

2 Nhiệm vụ Tuyên truyền Đề án không dùng tiền mặt 20 

3 Nhiệm vụ Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn 17 

4 
Nhiệm vụ thông tin truyền thông Đề án tăng cường 

hoạt động truyền thông về du lịch 19 

5 Nhiệm vụ Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến 13 

 

6 

Nhiệm vụ Tuyên truyền về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, 

xây dựng xã hội học tập theo Quyết định số 

489/QĐ- TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủp 

 

29 

7 
Nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia "không 

còn nạn đói" ở Việt Nam 
9 

8 
Nhiệm vụ Thông tin tuyền truyền Chương trình sức 
khỏe Việt Nam 

13 

9 

Nhiệm vụ Truyền thông quảng bá các sản phẩm đạt 

Thương hiệu quốc gia Việt Nam trên hệ thống thông 

tin cơ sở 
13 

10 
Nhiệm vụ Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả 

13 

 

11 

Nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền Kế hoạch triển 

khai thực hiện Kết luận số 76- KL/TW ngày 

4/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn 

hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển 

bền vững đất nước trên hệ thống thông tin cơ sở 

29 

12 
Nhiệm vụ tuyên truyền về văn hóa ứng xử trong 

trường học và hành vi ứng xử trong trường học 
16 
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