
 

 

UBND HUYỆN BẠCH THÔNG 

PHÒNG 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 02 tháng 

02 năm 2022 

Bạch Thông, ngày       tháng 02 năm 2022 

 

Kính gửi:  

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

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 132/STTTT-TTBCXB ngày 16/02/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn về việc cung cấp thông tin, hướng dẫn 

tuyên truyền lần 02 tháng 02 năm 2022 và các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, Ban 

Tuyên giáo Huyện ủy và 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, qua 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 02 tháng 02 năm 2022 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 quản lý văn bản và điều hành để triển khai, thực hiện.  

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

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Phó Chủ tịch (VX) UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hòa 
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DANH MỤC 

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

(Kèm theo Công văn số        /VHTT, ngày        tháng 02 năm 2022 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 
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I và phương hướng, nhiệm vụ trọng 

tâm học kỳ II năm học 2021-2022 
208/BC-SGDDT 28/01/2022 Sở GD&ĐT tỉnh 

Đưa tin, 

bài, tuyên 

truyền trên 

Cổng 

TTĐT 

huyện, Đài 

truyền 

thanh cơ 

sở, Trang 

TTĐT, 

qua băng 

zôn, khẩu 

hiệu 
 

2 

Triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", hương 

ước, quy ước và công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

62/KH-BCĐ 28/01/2022 
UBND Tỉnh Bắc 

Kạn 

3 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "Tăng cường giáo dục lý 

tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh 

niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

165/QĐ-UBND 28/01/2022 
UBND Tỉnh Bắc 

Kạn 

4 
Phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục đối với trâu, bò trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, 

giai đoạn 2022 – 2030 
63/KH-UBND 28/01/2022 

UBND Tỉnh Bắc 

Kạn 

5 

Thực hiện Công điện số 351/CĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2022 của Bộ VH, 

TT&DL về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

2022 trong hoạt động văn hóa, thểthao và du lịch 

679/UBND-VXNV 30/01/2022 
UBND Tỉnh Bắc 

Kạn 

6 
Triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số DN và hỗ trợ 

thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số 
297/BTTTT-QLDN 28/01/2022 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

7 Kế hoạch công tác dân vận năm 2022 87-KH/TU 28/01/2022 
Tỉnh ủy Bắc 

Kạn 

8 
Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ (ban hành 

Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045) 
741/UBND-VXNV 8/2/2022 

UBND Tỉnh Bắc 

Kạn 

9 V/v thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ 714/UBND-TH 8/2/2022 
UBND Tỉnh Bắc 

Kạn 

10 
Chỉ thị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn 
15-CT/TU 9/2/2022 

Tỉnh ủy Bắc 

Kạn 

11 
Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021 - 

2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 
69/KH-UBND 9/2/2022 

UBND Tỉnh Bắc 

Kạn 
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12 
Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
532/UBND-NNTNMT 24/01/2022 

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 
 

13 Thông tư hướng dẫn thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước 763/UBND-VXNV 9/2/2022 
UBND Tỉnh Bắc 

Kạn 

14 
Phương án phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và động vật thủy sản trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022 
170/QĐ-UBND 9/2/2022 

UBND Tỉnh Bắc 

Kạn 

15 Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ 782/UBND-TH 10/2/2022 
UBND Tỉnh Bắc 

Kạn 

16 
Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh 
802/UBND-GTCNXD 11/2/2022 

UBND Tỉnh Bắc 

Kạn 

17 

Triển khai thực hiện Chương trình số 11-CTr/TU ngày 17/01/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về trọng tâm công tác nội chính, cải cách tư pháp và 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 

43-KH/BCSĐ 11/2/2022 
UBND Tỉnh Bắc 

Kạn 

18 
Kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 

2022 
77/KH-UBND 11/2/2022 

UBND Tỉnh Bắc 

Kạn 

19 
Phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia 

phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số 
186/QĐ-BTTTT 11/2/2022 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

20 
Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu, kết nối thị trường sản phẩm OCOP và 

nông sản của địa phương 
18/VPĐP-OCOP 11/2/2022 

Văn phòng Điều 

phối nông thôn 

mới 

21 Phát động phong trào thi đua "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022 76/KH-BCĐ 11/2/2022 
UBND Tỉnh Bắc 

Kạn 

22 
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang 

tỉnh Bắc Kạn (13/4/1947 - 13/4/2022) 
79/KH-UBND 11/2/2022 

UBND Tỉnh Bắc 

Kạn 

23 
Tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi đến cửa khẩu đường bộ 

tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu 
282/TB-STTTT 14/02/2022 

Sở Thông tin và 

Truyền thông - 

Tỉnh Lạng Sơn 

24 Triển khai các nhiệm vụ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số 824/UBND-VXNV 14/02/2022 
UBND Tỉnh Bắc 

Kạn 

25 Kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại năm 2022 80/KH-UBND 14/02/2022 
UBND Tỉnh Bắc 

Kạn 

26 Kế hoạch công tác dân vận năm 2022 93-KH/HU 11/02/2022 Huyện ủy 

27 
Tăng cường sự chủ động, linh hoạt trong công tác tuyên truyền phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn huyện 
590-CV/HU 16/02/2022 Huyện ủy 
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28 Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm đồng chí Nguyễn Phong Sắc 118-CV/BTGHU 28/01/2022 
Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy 

Đưa tin, 

bài, tuyên 

truyền trên 

Cổng 

TTĐT 

huyện, Đài 

truyền 

thanh cơ 

sở, Trang 

TTĐT, 

qua băng 

zôn, khẩu 

hiệu 
 

29 
Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và 

mùa lễ hội đầu năm 2022 
153/UBND-VP 28/01/2022 UBND huyện 

30 
Về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, dông lốc, mưa đá, băng giá, sương 

mù và vùng áp thấp 
156/UBND-NN 28/01/2022 UBND huyện 

31 
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 
21/KH-UBND 09/02/2022 UBND huyện 

32 
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) 

năm 2022 trên địa bàn huyện Bạch Thông 
22/KH-UBND 10/02/2022 UBND huyện 

33 

Thực hiện chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030 và Đề án đỏi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-

2025 trên địa bàn huyện năm 2022 

24/KH-UBND 10/02/2022 UBND huyện 

34 Công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022 25/KH-UBND 11/02/2022 UBND huyện 
35 Công tác giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện Bạch Thông năm 2022 27/KH-HĐGDQP&AN 14/02/2022 UBND huyện 

36 
Về việc triển khai, thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công 

với cách mạng năm 2022 
195/UBND-LĐTBXH 15/02/2022 UBND huyện 

37 
Thực hiện Chương trình "Mỗi xã, phường một sản phẩm" (OCOP) huyện Bạch 

Thông năm 2022 
50/KH-UBND 16/02/2022 UBND huyện 

38 
Về việc đăng ký Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng 

năm 2022 
217/UBND-VP 16/02/2022 UBND huyện 

39 
Kế hoạch Tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi trên địa bàn 

huyện Bạch Thông năm 2022 
53/KH-UBND 17/02/2022 UBND huyện 

40 
Triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, 

phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022 
52/KH-UBND 17/02/2022 UBND huyện 
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