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                              Kính gửi:           Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Ngày 13/7/2021, UBND huyện Bạch Thông đã ban hành Công văn số 

1444/UBND-VHTT về việc tăng cường tiếp sóng các Chương trình Thời sự của 

Đài Tiếng nói Việt Nam. Theo đó đã yêu cầu các Đài truyền thanh cấp xã tăng thời 

lượng tiếp sóng các chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam trong phòng, 

chống dịch bệnh Covid - 19 để người dân hiểu, bình tĩnh, chia sẻ, ủng hộ và tích 

cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.  

Qua theo dõi, hiện nay còn nhiều Đài truyền thanh cấp xã chưa thực hiện việc 

tiếp phát sóng các Chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam (theo Công 

văn số 1444/UBND-VHTT ngày 13/7/2021 của UBND huyện) với 03 khung giờ, cụ 

thể như sau: 

- Từ 06h 00’ - đến 06h 28’: Chương trình Thời sự sáng. 

- Từ 12h 00’ - đến 12h 57’: Chương trình Thời sự trưa. 

- Từ 18h 00’ - đến 18h 57’: Chương trình Thời sự tối. 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

chỉ đạo Đài truyền thanh thực hiện ngay việc điều chỉnh, tăng thời lượng tiếp sóng 

các Chương trình Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam theo đúng khung giờ trên; 

báo cáo kết quả tuyên truyền trong báo cáo hàng tháng của đơn vị; các nội dung 

khác thực hiện tiếp phát sóng như thường lệ. 

Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- Sở TT&TT; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT VX UBND huyện; 

- Trung tâm Văn hóa &TTTT huyện. 
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Phạm Văn Hòa 
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