
UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:       /STTTT-TTBCXB 

V/v phát các chương trình phát thanh trên 

hệ thống thông tin cơ sở 

  Tuyên Quang, ngày        tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi: Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao các 
huyện, thành phố 

 

Thực hiện công văn số 822/TTCS-TT ngày 18/11/2021 của Cục Thông tin cơ 

sở - Bộ Thông tin và Truyền thông V/v phát các chương trình phát thanh trên hệ 

thống thông tin cơ sở. 

Thực hiện Quyết định số 375/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021 của Bộ trưởng Bộ 

TTTT về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phát triển bền vững và nâng cao năng 

lực cạnh tranh quốc gia; Quyết định số 376/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021 Bộ trưởng 

Bộ TTTT về Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển 

Việt Nam; Quyết định số 576/QĐ-BTTTT ngày 29/4/2021 Bộ trưởng Bộ TTTT về 

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Cục 

Thông tin cơ sở tổ chức sản xuất 29 chương trình phát thanh tuyên truyền phát triển 

bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; 29 chương trình phát thanh 

tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam; 29 chương trình phát thanh 

tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thời lượng 05 phút/01 

chương trình để phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam, hệ thống truyền thanh cấp huyện 

và đài truyền thanh cấp xã.  

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và 

Thể thao các huyện, thành phố tải các file chương  trình  phát  thanh trên Cổng  

Thông  tin điện  tử  của  Bộ  Thông  tin  và  Truyền  thông 

(https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/ChuyenMuc/1741/thong-tin-co-so.html); lựa 

chọn các chương trình phát thanh phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương để tổ 

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

Mọi thông tin chi tiết liên lạc Phòng Thông tin, Báo chí - Xuất bản, số điện 

thoại: 0207 6251 858; email: bcxbtq@gmail.com. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận:                

- Như trên;   
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu TTBCXB, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Vũ Tuấn 
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