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                              Kính gửi            -  rung tâm Văn hóa,  hể thao và  ruyền thông; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Hiện nay Sở  hông tin và  ruyền thông  ắc Kạn đã sản xuất và cung cấp 

trên  ổng thông tin điện tử của Sở chương trình phát thanh tuyên truyền về cuộc 

bầu cử đại biểu Qu c hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 bằng 03 thứ tiếng (Tiếng Việt, Tiếng dân tộc Dao và 

tiếng dân tộc Mông).  hực hiện  ông văn s  580/     -    X  ngày 

06/5/2021 của  ở  hông tin và  ruyền thông tỉnh  ắc Kạn về việc hướng dẫn 

tải nội dung và phát thanh chương trình tuyên truyền về cuộc bầu cử, Phòng Văn 

hóa và  hông tin huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị ph i hợp thực hiện nội dung 

như sau: 

1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông  huyện 

Đăng tải file âm thanh tuyên truyền về bầu cử trên  ổng   Đ  huyện và 

phát trên sóng truyền thanh huyện ít nhất 02 lượt/ngày; có thể phát nhiều lần và 

lồng ghép trong các đợt tuyên truyền lưu động hoặc các hoạt động thông tin cơ 

sở tại các xã, thị trấn cho đến ngày bầu cử. 

2. UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo Đài truyền thanh xã tải nội dung và phát thanh chương trình 

tuyên truyền trên hệ th ng Đài truyền thanh cấp xã và các hình thức phát thanh 

phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và từng nhóm đ i tượng. 

- Thực hiện phát thanh chương trình tuyên truyền ít nhất 02 lượt/ngày; có 

thể phát nhiều lần và lồng ghép trong các đợt tuyên truyền lưu động hoặc các hoạt 

động thông tin cơ sở tại địa phương cho đến ngày bầu cử. 

Nội dung chương trình tuyên truyền được cung cấp trên  ổng thông tin 

điện tử của Sở  hông tin và  ruyền thông tại địa chỉ:   

https://ict.backan.gov.vn/Pages/tai-lieu-tuyen-truyen-danh-cho-bao-chi-

va-he-thong-ttcs-563/chuong-trinh-phat-thanh-tuyen-truyen-ve-cu-

30b7b5778ac97c33.aspx 

Phòng Văn hóa và  hông tin huyện đề nghị  rung tâm Văn hóa,  hể thao 

và  ruyền thông  huyện,      các xã, thị trấn triển khai thực hiện; báo cáo kết 

https://ict.backan.gov.vn/Pages/tai-lieu-tuyen-truyen-danh-cho-bao-chi-va-he-thong-ttcs-563/chuong-trinh-phat-thanh-tuyen-truyen-ve-cu-30b7b5778ac97c33.aspx
https://ict.backan.gov.vn/Pages/tai-lieu-tuyen-truyen-danh-cho-bao-chi-va-he-thong-ttcs-563/chuong-trinh-phat-thanh-tuyen-truyen-ve-cu-30b7b5778ac97c33.aspx
https://ict.backan.gov.vn/Pages/tai-lieu-tuyen-truyen-danh-cho-bao-chi-va-he-thong-ttcs-563/chuong-trinh-phat-thanh-tuyen-truyen-ve-cu-30b7b5778ac97c33.aspx


quả thông tin tuyên truyền công tác bầu cử về Phòng Văn hóa và  hông tin 

huyện trước ngày 29/5/2021 để tổng hợp báo cáo  ở TT&TT tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 

- Lưu  V . 

Gửi bản điện tử: 

-  hư kính gửi; 

-  ở   &   tỉnh; 

-  an  uyên giáo  uyện ủy; 

-   , P   VX      huyện; 

-  rưởng  iểu ban     , VĐ   huyện; 

- Phòng  ội vụ huyện; 

-  ổng thông tin điện tử huyện. 
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