
UBND HUYỆN BẠCH THÔNG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /VHTT 

V/v đôn đốc tuyên truyền lần 1 tháng 12 

Bạch Thông, ngày       tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1989/STTTT-TTBCXB ngày 01/12/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền lần 

01 tháng 12 năm 2021 và các văn bản chỉ đạo, định hướng của Huyện ủy, Ban 

Tuyên giáo Huyện ủy, UBND huyện. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tuyên truyền trên Cổng thông tin 

điện tử, sóng truyền thanh huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền 

trên Đài truyền thanh cơ sở, Trang TTĐT, băng zôn khẩu hiệu, bảng tin và các hình 

thức tuyên truyền khác, với những nội dung cụ thể như sau: 

(theo danh mục gửi kèm) 

Văn bản hướng dẫn tuyên truyền lần 01 tháng 12 năm 2021 của Sở TT&TT 

tỉnh đề nghị các đơn vị tải văn bản tại địa chỉ: https://ict.backan.gov.vn/Pages/tai-

lieu-tuyen-truyen-danh-cho-bao-chi-va-he-thong-ttcs-563/default.aspx; văn bản của 

huyện tải trên hệ thống HSCV&QLVB để triển khai, thực hiện. Tổng hợp vào báo cáo 

tháng kết quả tuyên truyền lần 02 tháng 11 và lần 01 tháng 12 năm 2021 vào báo cáo 

tháng theo biểu mẫu (gửi kèm) gửi về phòng VH&TT huyện trong ngày 15/12/2021 

để tổng hợp báo cáo Sở TT&TT tỉnh theo quy định. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên (T/h); 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Phó Chủ tịch (VX) UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hòa 
 

 

 

 

https://ict.backan.gov.vn/Pages/tai-lieu-tuyen-truyen-danh-cho-bao-chi-va-he-thong-ttcs-563/default.aspx
https://ict.backan.gov.vn/Pages/tai-lieu-tuyen-truyen-danh-cho-bao-chi-va-he-thong-ttcs-563/default.aspx
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DANH MỤC 

Các nội dung tuyên truyền theo chỉ đạo của Sở TT&TT, Huyện ủy, Ban Tuyên giáo huyện ủy và UBND huyện 

(Kèm theo Công văn số       /VHTT, ngày       tháng 12 năm 2021 của Phòng VH&TT huyện) 

STT Nội dung tuyên truyền Văn bản hướng dẫn 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan ban 

hành 

Hình thức 

thực hiện 

tuyên 

truyền 

1 
Triển khai thực hiện Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính 

phủ (Hướng dẫn thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ) 

2006/SKHĐT-

ĐKKD 
19/11/2021 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Đưa tin, 

bài, tuyên 

truyền trên 

Cổng 

TTĐT 

huyện, Đài 

truyền 

thanh cơ 

sở, Trang 

TTĐT, 

qua băng 

zôn, khẩu 

hiệu 
 

2 

Thực hiện Công văn số 8445/VPCP-TKBT ngày 18/11/2021 của Văn phòng Chính 

phủ (triển khai nhiệm vụ theo Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 

hai, Quốc hội khóa XV) 

7806/UBND-TH 19/11/2021 
UBND tỉnh Bắc 

Kạn 

3 
Kết luận số 12- KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài 

trong tình hình mới 
359-CV/ĐU 19/11/2021 

Đảng ủy Các cơ 

quan tỉnh 

4 

Kết quả khảo sát việc xây dựng, triển khai các kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển 

bền vững giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035 

156/BC-HĐND 22/11/2021 

Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh Bắc 

Kạn 

5 
Thống nhất phát hành mẫu các vỏ quả cầu địa lý từ tháng 11/2021, in duy nhất tại 

Nhà máy in bản đồ- NXB Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ VN 
883/CV-NXB 22/11/2021 

Nhà Xuất bản Tài 

nguyên - Môi 

trường và Bản đồ 

Việt Nam 

6 
Quyết định kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo liên ngành về Vệ sinh an toàn thực 

phẩm thành Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Kạn 
2261/QĐ-UBND 23/11/2021 

UBND tỉnh Bắc 

Kạn 

7 
Triển khai thực hiện Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ 
7893/UBND-VXNV 23/11/2021 

UBND tỉnh Bắc 

Kạn 

8 

Tổ chức thực hiện đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng 

yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai 

đoạn 2021-2025 

709/KH-UBND 23/11/2021 
UBND tỉnh Bắc 

Kạn 

9 
Triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không 

dừng 

7908/UBND-

GTCNXD 
24/11/2021 

UBND tỉnh Bắc 

Kạn 

10 
Quyết định số 1976/QĐ-TTg về việc phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát 

triển một số báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia giai đoạn 2022-2030 
7960/UBND-VXNV 26/11/2021 

UBND tỉnh Bắc 

Kạn 

11 Phổ biến ấn phẩm tiết kiệm năng lượng năm 2021 1459/SCT-TTKC 26/11/2021 Sở Công thương 
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12 Định hướng tuyên truyền tháng 12/2021 497-CV/BTGTU 26/11/2021 
Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy 

Đưa tin, 

bài, tuyên 

truyền trên 

Cổng 

TTĐT 

huyện, Đài 

truyền 

thanh cơ 

sở, Trang 

TTĐT, 

qua băng 

zôn, khẩu 

hiệu 
 

13 Công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn 120-BC/BTGTU 29/11/2021 
Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy 

14 Công tác báo chí tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2021  121-BC/BTGTU 29/11/2021 
Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy 

15 
Chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái 

pháp luật   
8010/UBND-VXNV 29/11/2021 

UBND tỉnh Bắc 

Kạn 

16 
Kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các đơn vị, địa 

phương quý IV năm 2021 và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2022  
190/KH-BATGT 29/11/2021 

Sở Giao Thông 

Vận Tải 

17 
Cung cấp địa chỉ tra cứu thông tin cơ sở dữ liệu về thời tiết và thiên tai trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn.  
932/CV-SKHCN 30/11/2021 

Sở Khoa Học và 

Công Nghệ 

18 
Định hướng tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn (01/01/1997-

01/01/2022)  
361-CV/ĐU 30/11/2021 

Đảng ủy các cơ 

quan tỉnh 

19 
Thực hiện Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 30/11/2021 Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030  
8115/UBND-VXNV 01/12/2021 

UBND tỉnh Bắc 

Kạn 

20 Công văn đề nghị đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 508-CV/HU 19/11/2021 Huyện ủy 

21 
Công văn tuyên truyền Kết luận số 12- KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người 

Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới 
520-CV/HU 30/11/2021 Huyện ủy 

22 Định hướng tuyên truyền Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn 108-CV/BTGHU 22/11/2021 
Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy 

23 Định hướng tuyên truyền tháng 12 năm 2021 109-CV/BTGHU 30/11/2021 
Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy 

24 Về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 2520/UBND-VP 18/11/2021 UBND huyện 

25 
Thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em huyện Bạch 

Thông, giai đoạn 2021 - 2030 
262/KH-UBND 19/11/2021 UBND huyện 

26 
Kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm tham gia Đề án “Mỗi xã, phường một sản 

phẩm” năm 2021 
766/BC-UBND 22/11/2021 UBND huyện 

27 
Phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Bạch Thông, giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030 
266/KH-UBND 24/11/2021 UBND huyện 

28 
Về việc tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 
2557/UBND-VP 24/11/2021 UBND huyện 

29 V/v áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung 03 công dân xã Đôn Phong 4089/QĐ-UBND 24/11/2021 UBND huyện 

30 Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 2560/UBND-VP 24/11/2021 UBND huyện 



4 

 

31 Tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn (01/01/1997 – 01/01/2022) 267/KH-UBND 24/11/2021 UBND huyện 

Đưa tin, 

bài, tuyên 

truyền trên 

Cổng 

TTĐT 

huyện, Đài 

truyền 

thanh cơ 

sở, Trang 

TTĐT, 

qua băng 

zôn, khẩu 

hiệu 
 

32 
Về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm cố ý gây thương tích, trẻ em vi 

phạm pháp luật và xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn huyện 
2589/UBND-CA 26/11/2021 UBND huyện 

33 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy 

định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” 

trên địa bàn huyện Bạch Thông 

270/KH-UBND 29/11/2021 UBND huyện 

34 
Triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 đến 17 tuổi trên địa 

huyện Bạch Thông năm 2021 - 2022 
272/KH-UBND 30/11/2021 UBND huyện 

35 
Về việc tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng, chống tai nạn, thương tích, 

đuối nước cho trẻ em 

2605/UBND-

LĐTBXH 
30/11/2021 UBND huyện 

36 
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác xây dựng gia đình 
275/KH-UBND 01/12/2021 UBND huyện 

37 Hoạt động phòng chống dịch Covid-19 

755/BC-UBND 

759/ BC-UBND 

777/ BC-UBND 

778/ BC-UBND 

779/ BC-UBND 

792/ BC-UBND 

798/ BC-UBND 

17/11/2021 

18/11/2021 

24/11/2021 

24/11/2021 

24/11/2021 

29/11/2021 

02/12/2021 

UBND huyện 

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 

1 
Báo cáo tình hình triển khai công tác truyền thông, công nghệ phòng, chống dịch 

Covid-19 (từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2021) 
31/BC-TBTT 19/11/2021 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 
Đưa tin, 

bài, tuyên 

truyền trên 

Cổng 

TTĐT 

huyện, Đài 

truyền 

thanh cơ 

sở, Trang 

TTĐT, 

qua băng 

zôn, khẩu 

hiệu 
 

2 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 

hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

698/KH-UBND 19/11/2021 
UBND tỉnh Bắc 

Kạn 

3 Tìm người liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 4380/SYT-NVYD 19/11/2021 Sở Y tế 

4 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống Covid-19 2-CV/BTGĐU 19/11/2021 
Đảng ủy Các cơ 

quan tỉnh 

5 Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 7850/UBND-VXNV 22/11/2021 
UBND tỉnh Bắc 

Kạn 

6 
Thực hiện Công văn số 9830/BYT-DP ngày 19/11/2021 của Bộ Y tế về tiếp tục thực 

hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 
7851/UBND-VXNV 22/11/2021 

UBND tỉnh Bắc 

Kạn 

7 
Quyết định số 1825/QĐ-UBND Ngày 20/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang 
7855/UBND-VXNV 22/11/2021 

UBND tỉnh Bắc 

Kạn 
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8 Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

640/BC-SYT 

697/BC-UBND  

642/BC-SYT  

704/BC-UBND 

643/BC-SYT  

645/BC-SYT  

646/BC-SYT  

647/BC-SYT  

651/BC-SYT  

652/BC-SYT  

655/BC-SYT 

718/BC-UBND 

658/BC-SYT  

659/BC-SYT  

660/BC-SYT  

661/BC-SYT 

714/BC-UBND 

666/BC-SYT 

669/BC-SYT 

Từ 

18/11/2021 

đến 

01/12/2021 

Sở Y tế  

UBND tỉnh Bắc 

Kạn Đưa tin, 

bài, tuyên 

truyền trên 

Cổng 

TTĐT 

huyện, Đài 

truyền 

thanh cơ 

sở, Trang 

TTĐT, 

qua băng 

zôn, khẩu 

hiệu 
 

9 Tìm người liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 số BN1146763 4457/TB-SYT 24/11/2021 Sở Y tế 

10 
Tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 theo văn bản số 6030/BYT-DP ngày 

27/7/2021 của Bộ Y tế 
7962/UBND-VXNV 26/11/2021 

UBND tỉnh Bắc 

Kạn 

11 
Tìm người liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 số 1.182.534; số 1.182.535; số 

1.182.536; số 1.182.537; số 1.197.539; số 1.197.949 
2271/TB-TTKSBT 27/11/2021 

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Bắc Kạn-Sở Y tế 

12 
Cấp độ dịch của tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 

Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
4514/TB-SYT 27/11/2021 Sở Y tế 

13 06 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể 8005/UBND-VXNV 29/11/2021 
UBND tỉnh Bắc 

Kạn 

14 
Truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 với thông điệp “Cảnh giác, chủ động 

để bảo vệ thành quả phòng, chống dịch” (từ ngày 29/11 đến ngày 06/12/2021)  
33/KH-TBTT 30/11/2021 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

15 

Thông báo số 318/TB-VPCP ngày 27/11/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận 

của TTCP Phạm Minh Chính tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19 trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19  

8044/UBND-VXNV 29/11/2021 
UBND tỉnh Bắc 

Kạn 
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16 
Kết quả 02 năm triển khai công tác truyền thông, công nghệ phòng, chống dịch 

COVID-19  
32/BC-TBTT 30/11/2021 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 
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Mẫu báo cáo 

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác tuyên truyền theo yêu cầu  

(gửi kèm Báo cáo số….ngày …tháng....năm 2021 của UBND xã….) 

 

 

STT Nội dung 
Số lượng 

tin, bài 

Ngày đăng, 

phát (căng 

treo băng zôn) 

Loại hình 

( Chương trình  phát 

thanh, Trang TTĐT, băng 

zôn khẩu hiệu) 

1     
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