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BÁO CÁO 

Kết quả công tác tuyên truyền theo yêu cầu tháng 02/2021 
 

Căn cứ Công văn số 14/CV-VHTT ngày 04/02/2021 của Phòng Văn hóa 

thông tin huyện Bạch Thông về việc đôn đốc công tác tuyên truyền lần 01 tháng 02 

năm 2021 và các văn bản chỉ đạo, định hướng của UBND huyện. Ủy ban nhân dân 

xã Đôn Phong báo cáo công tác tuyên truyền, cụ thể như sau: 

(Có biểu kèm theo) 

Trên đây là báo cáo công tác tuyên truyền theo yêu cầu tháng 02/2021 của 

UBND xã Đôn Phong./. 

 

  Nơi nhận: 
* Gửi bản điện tử: 

- Phòng VHTT huyện; 

- Trung tâm VHTTTT huyện; 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã; 

* Gửi bản giấy: 

- Công chức VH-TT xã; 

- Người làm công tác truyền thanh xã; 

  Lưu VP UBND xã. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
 

Nguyễn Văn Hậu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu kết quả công tác tuyên truyền theo yêu cầu tháng 01 

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày       /02/2021 của UBND xã Đôn Phong) 

 

STT Nội dung 

Số 

lượng 

tin, bài 

Ngày đăng, 

phát 

Loại hình 

( Chương trình  

phát thanh, 

Trang TTĐT) 

1 

Triển khai thực hiện cơ chế hỗ trợ, mức hỗ 
trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả 
lợn Châ u Phi nâ m 2020 01 25/01/2021 Đài phát thânh 

2 

Thực hiện Quyết định số 162/QĐ-BVHTTDL 
ngâ y 15/01/2021của Bộ trưởng Bộ Văn hóâ, 
Thể thao và Du lịch. Tiếp sóng đài phát thânh 
tỉnh, VOV1 

01 26/01/2021 Đài phát thânh 

4 

Kế hoạch co ng tâ c tuyê n giâ o nâ m 2021. 
Tuyên truyền dịch bệnh Covid-19. Tiếp sóng 
đài phát thânh huyện, VOV1 01 27/01/2021 Đài phát thânh 

5 

Thông tin tuyên truyền kỷ niệm 80 nâ m Ngâ y 
Bác Hồ về nước (28/01/1941- 28/01/2021). 
Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch 
bệnh COVID19. Tiếp sóng đài phát thanh tỉnh, 
VOV1 

01 28/01/2021 Đài phát thânh 

6 

Kế hoạch Phát triển vùng nguyên liệu tập 
trung phục vụ chế biến gỗ, tre, nứa tỉnh Bắc 
Kạn giâi đoạn 2021 - 2025. Tăng cường tuyên 
truyền phòng, chống dịch bệnh COVID19. 
Tiếp sóng đài phát thânh huyện, VOV1 

01 29/01/2021 Đài phát thânh 

7 
Tăng cường công tác phòng, chống dịch 
Covid-19. Tiếp sóng đài phát thânh tỉnh, VOV1 01 30/01/2021 Đài phát thânh 

8 

Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến 
đổi khí hậu của tỉnh Bắc Kạn giâi đoạn 2021 - 
2030. Tăng cường công tác phòng, chống dịch 
Covid-19. Tiếp sóng đài phát thânh tỉnh, VOV1 

01 01/02/2021 Đài phát thânh 

9 

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 
18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng 
cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. 
Tiếp sóng đài phát thânh huyện, VOV1 

01 02/02/2021 Đài phát thânh 

10 

Hướng dẫn công tác Mặt trận trong cuộc bầu 
cử đại biểu QH khoá XV, đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Tăng cường công 
tác phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp sóng đài 
phát thanh tỉnh, VOV1 

01 03/02/2021 Đài phát thanh 

11 

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-
CT/TU ngâ y 23/12/2020 củâ Bân Thường vụ 
Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo 
đối với công tác phòng chống thâm nhũng. 
Tăng cường công tác phòng, chống dịch 
Covid-19. Tiếp sóng đài phát thânh huyện, 

01 04/02/2021 Đài phát thânh 



VOV1 

12 
Tăng cường công tác phòng, chống dịch 
Covid-19. Tiếp sóng đài phát thânh tỉnh, VOV1 01 05/02/2021 Đài phát thânh 

13 

Tuyên truyền về các đại hội củâ Đảng Cộng 
sản Việt Nam. Tiếp sóng đài phát thânh tỉnh, 
VOV1 01 08/02/2021 Đài phát thânh 

14 
Tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19. Tiếp sóng 

đài phát thânh huyện, VOV1 
01 09/02/2021 Đài phát thânh 

15 

Công văn về việc tăng cường phòng, chống 

dịch Covid-19. Tiếp sóng đài phát thânh tỉnh, 

VOV1 
01 10/02/2021 Đài phát thanh 

16 

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch covid-19. Tiếp sóng đài phát thânh 

huyện, VOV1 
01 11/02/2021 Đài phát thânh 

17 

Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp sóng 

đài phát thânh tỉnh, VOV1 

01 12/01/2021 Đài phát thânh 

18 

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa 

giải ở cơ sở và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật nâ m 2021  
01 13/02/2021 Đài phát thânh 

19 

Công văn về việc gửi tài liệu tuyên truyền các 

đại hội củâ Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp 

sóng đài phát thânh huyện, VOV1 
01 14/02/2021 Đài phát thânh 

20 

Công văn về việc thực hiện tuyên truyền Đề 

án” Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số giâi đoạn 2021-2025. Tiếp 

sóng đài phát thânh tỉnh, VOV1 

01 15/02/2021 Đài phát thânh 

21 

Công văn về việc thực hiện một số biện pháp 

cấp bách phòng chống dịch Covid -19. Tiếp 

sóng đài phát thânh huyện, VOV1  
01 16/02/2021 Đài phát thânh 

22 
Công văn đêo khẩu trang phòng chống dịch 

Covid-19. Tiếp sóng đài phát thânh tỉnh, VOV1 
01 17/02/2021 Đài phát thanh 

23 

Về tiếp tục triển khai thực hiện phong trào 

“Dân vận khéo”. Tiếp sóng đài phát thânh 

huyện, VOV1  
01 18/02/2021 Đài phát thânh 



24 

Công văn về việc tiếp tục tăng cường thực 

hiện Chỉ thị 01 của UBND tỉnh. Tiếp sóng đài 

phát thanh tỉnh, VOV1 
01 19/02/2021 Đài phát thânh 
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