
ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Số:          /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đôn Phong, ngày             tháng 08 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác tuyên truyền theo yêu cầu tháng 8/2020 

 

STT Nội dung 

Số 

lượng 

tin, 

bài 

Ngày 

đăng, phát 

Loại hình 

( Chương trình  

phát thanh, 

Trang TTĐT) 

1 
Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19, tiếp sóng 

đài phát thanh huyện, VOV1 
01 22/07/2020 Đài phát thanh 

2 
Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 

Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật nă m 2020 
01 23/07/2020 Đài phát thanh 

4 
Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 

Tiếp sóng đài phát thanh huyện, VOV1 
01 24/07/2020 Đài phát thanh 

5 

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 

Triển khai tài liệu tuyên truyền về bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi; công tác tái đàn chăn nuôi lợn. tiếp sóng 

VOV1 

01 27/07/2020 Đài phát thanh 

6 
Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 

Tiếp sóng đài phát thanh huyện, VOV1 
01 28/07/2020 Đài phát thanh 

7 

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-

HĐND ngă y 07 thă ng 12 nă m 2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất 

công trên địa bàn tỉnh  

Tiếp so ng  VOV1 

01 29/07/2020 Đài phát thanh 

8 
Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 

Tiếp sóng đài phát thanh huyện, VOV1 
01 30/07/2020 Đài phát thanh 

9 

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ 

Thị Minh Hoa tại cuộc họp về công tác phòng, chống 

dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh 6 thă ng đầu năm, 

nhiệm vụ 6 thă ng cuối nă m 2020  

Tiếp sóng đài phát thanh huyện, VOV1 

01 31/07/2020 Đài phát thanh 

10 

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 

Chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn  

01 03/08/2020 Đài phát thanh 

11 Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 01 04/08/2020 Đài phát thanh 

https://hscvsotttt.backan.gov.vn/SOTTTT/vbden.nsf/str/07667CEE086AA35C472585A7003A2AB0?OpenDocument
https://hscvsotttt.backan.gov.vn/SOTTTT/vbden.nsf/str/B7893747CE52E5C3472585A6000DE303?OpenDocument
https://hscvsotttt.backan.gov.vn/SOTTTT/vbden.nsf/str/B7893747CE52E5C3472585A6000DE303?OpenDocument
https://hscvsotttt.backan.gov.vn/SOTTTT/vbden.nsf/str/93194ABD1E0EBBB1472585A60018124A?OpenDocument
https://hscvsotttt.backan.gov.vn/SOTTTT/vbden.nsf/str/93194ABD1E0EBBB1472585A60018124A?OpenDocument
https://hscvsotttt.backan.gov.vn/SOTTTT/vbden.nsf/str/93194ABD1E0EBBB1472585A60018124A?OpenDocument
https://hscvsotttt.backan.gov.vn/SOTTTT/vbden.nsf/str/93194ABD1E0EBBB1472585A60018124A?OpenDocument
https://hscvsotttt.backan.gov.vn/SOTTTT/vbden.nsf/str/93194ABD1E0EBBB1472585A60018124A?OpenDocument
https://hscvsotttt.backan.gov.vn/SOTTTT/vbden.nsf/str/D124AC8B912EAA86472585A7003832EA?OpenDocument
https://hscvsotttt.backan.gov.vn/SOTTTT/vbden.nsf/str/D124AC8B912EAA86472585A7003832EA?OpenDocument
https://hscvsotttt.backan.gov.vn/SOTTTT/vbden.nsf/str/D124AC8B912EAA86472585A7003832EA?OpenDocument
https://hscvsotttt.backan.gov.vn/SOTTTT/vbden.nsf/str/D124AC8B912EAA86472585A7003832EA?OpenDocument
https://hscvsotttt.backan.gov.vn/SOTTTT/vbden.nsf/str/5FF825E47E5E558A472585AC00165A86?OpenDocument
https://hscvsotttt.backan.gov.vn/SOTTTT/vbden.nsf/str/5FF825E47E5E558A472585AC00165A86?OpenDocument


Tiếp sóng đài phát thanh huyện, VOV1 

12 

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Bắc Kạn và 

tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp nă m 2020  

Tiếp sóng đài phát thanh huyện, VOV1 

01 05/08/2020 Đài phát thanh 

13 
Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 

Tiếp sóng đài phát thanh huyện, VOV1 
01 06/08/2020 Đài phát thanh 

14 

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 

Báo cáo tổng kết 10 nă m thực hiện Chỉ thị số 48-

CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự 

lãnh đạo củă Đảng đối với công tác phòng, chống tội 

phạm trong tình hình mới  

Tiếp sóng đài phát thănh Bắc kạn, VOV1 

01 07/08/2020 Đài phát thanh 

15 

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 

Chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn  

01 08/08/2020 Đài phát thanh 

16 
Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 

Tiếp sóng đài phát thanh huyện, VOV1 
01 10/08/2020 Đài phát thanh 

 

  Nơi nhận: 

* Gửi bản điện tử: 

- Phòng VHTT huyện BT; 

-TTVHTTTT huyện BT; 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã; 

* Gửi bản giấy: 

  Lưu UBND xã. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hậu 
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