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BÁO CÁO 

Kết quả công tác tuyên truyền theo yêu cầu lần 1 tháng 4/2021 
 

Căn cứ Công văn số 39/CV-VHTT ngày 6/4/2021 của Phòng Văn hóa thông  

tin huyện Bạch Thông về việc đôn đốc công tác tuyên truyền lần 01 tháng 04 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 lần 1 tháng 4/2021 

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 TUYÊN TRUYỀN THEO YÊU CẦU LẦN I THÁNG 4/2021 



(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      /4/2021 của UBND xã Đôn Phong) 

 

STT Nội dung 
Số 

lượng 
tin, bài 

Ngày đăng, 
phát 

Loại hình 
( Chương trình  

phát thanh, 
Trang TTĐT) 

1 

Thông báo của UBND xã Đôn Phong về tổ 
chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì 
sức khỏe toàn dân và khai mạc giải bóng 
chuyền hơi nam - nư  na m 2021. Tiếp sóng 
đài phát thanh tỉnh, VOV1 

01 22/03/2021 Đài phát thanh 

2 

 Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu 
quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt 
động kinh doanh theo phương thức đa cấp 
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn năm 
2021-2025. Tuyên truyền dịch bệnh Covid-
19. Tiếp sóng đài phát thanh huyện, VOV1 

01 23/03/2021 Đài phát thanh 

4 

Thông báo công văn số 32/SVHTTDL-QLVH 
ngày 23/3/2021 của UBND huyện Bạch 
Thông về việc tắt đèn biển hiệu, biển quảng 
cáo hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 
2021. Tuyên truyền “Ngày toàn dân hiến 
ma u tì nh nguye  n” 07/4/2021. Tiếp sóng đài 

phát thanh tỉnh, VOV1  

01 24/03/2021 Đài phát thanh 

5 

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn 

Long Hải Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban 

An toàn giao thông tỉnh tại Hội nghị tổng 

kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao 

tho ng giai đoa n 2016 – 2020, na m an toa n 

giao tho ng 2020 va  phương hươ ng, nhie  m 

vụ trọng tâm giai đoa n 2021 - 2025, na m 

an toa n giao tho ng 2021. Tuyên truyền 

phòng, chống dịch bệnh COVID19. Tiếp 

sóng đài phát thanh huyện, VOV1 

01 25/03/2021 Đài phát thanh 

6 

Thông báo công văn số: 430/UBND nga y 11 

tha ng 3 na m 2021 của UBND huyện Bạch 
thông về việc phối hợp cấp căn cước công 
dân. Tuyên truyền dịch bệnh Covid-19. Tiếp 
sóng đài phát thanh tỉnh, VOV1  

01 26/03/2021 Đài phát thanh 

7 

Thông báo công văn số: 430 ngày 11tháng 
3 năm 2021 của UBND huyện Bạch Thông 
về việc phối hợp cấp căn cước công dân. 
Tuyên truyền dịch bệnh Covid-19. Tiếp sóng 

đài phát thanh tỉnh, VOV1 

01 29/03/2021 Đài phát thanh 

8 

Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác 
phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Bắc 
Ka n na m 2021. Tiếp sóng đài phát thanh 
huyện, VOV1  

01 30/03/2021 Đài phát thanh 



9 

Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với 
ba o lư c tre n cơ sơ  giơ i giai đoa n 2021-
2025 tre n đi a ba n tì nh Ba c Ka n. Tuyên 

truyền dịch bệnh Covid-19. Tiếp sóng đài 
phát thanh tỉnh, VOV1  

01 31/03/2021 Đài phát thanh 

10 

Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền 
và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
Tiếp sóng đài phát thanh huyện, VOV1  

01 01/04/2021 Đài phát thanh 

11 

Đính chính nội dung phát động cuộc thi 

viết “Tìm hiểu 60 na m Nga y truyền thống 

lực lượng Cảnh sa t PCCC&CNCH va  20 

năm Ngày toàn dân PCCC”. Tuyên truyền 

dịch bệnh Covid-19. Tiếp sóng đài phát 

thanh tỉnh, VOV1  

01 02/04/2021 Đài phát thanh 

12 

Tuyên truyền cuộc bần cử quốc hội khóa 

XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021 - 2026. Tiếp sóng đài phát thanh tỉnh, 

VOV1, phát thanh xã.  

01 03/04/2021 Đài phát thanh 

13 

Tiến độ triển khai, thực hiện công tác bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (lần 

4). Tiếp sóng đài phát thanh tỉnh, VOV1  

01 05/04/2021 Đài phát thanh 

14 

Kế hoạch cải tạo mạng cáp ngoại vi viễn 

thông trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 

2021. Tuyên truyền dịch bệnh Covid-19. 

Tiếp sóng đài phát thanh huyện, VOV1  

01 06/042021 Đài phát thanh 

15 

Công văn về việc công bố công khai điều 

chỉnh cục bộ Quy hoạch tuyên truyền, 

quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn đến na m 2020 va  định hướng đến 

na m 2030. Tiếp sóng đài phát thanh tỉnh, 

VOV1  

01 07/04/2021 Đài phát thanh 

16 

Tuyên truyền cuộc bần cử quốc hội khóa 
XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2021 – 2026. Tuyên truyền dịch bệnh 
Covid-19. Tiếp sóng đài phát thanh huyện, 
VOV1, phát thanh xã 

01 08/04/2021 Đài phát thanh 

17 
Công văn về việc tham gia cuộc thi tìm 
hiểu pháp luật trực tuyến về công tác bầu 
cử. Tiếp sóng đài phát thanh tỉnh, VOV1  

01 09/04/2021 Đài phát thanh 

18 
Kế hoạch triển khai Tháng an toàn, vệ sinh 
lao động na m 2021. Tiếp sóng đài phát 

thanh tỉnh, VOV1  

01 12/04/2021 Đài phát thanh 

19 
Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa 
bàn huyện Bạch Tho ng na m 2021. Tuyên 
truyền dịch bệnh Covid-19. Tiếp sóng đài 

01 13/04/2021 Đài phát thanh 



phát thanh huyện, VOV1  

20 

Kế hoạch thực hiện Chương trình Phòng 
ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở 

giới giai đoạn 2021 - 2025 tre n địa bàn 
huyện Bạch Thông. Tiếp sóng đài phát 
thanh tỉnh, VOV1  

01 14/04/2021 Đài phát thanh 

21 

Tuyên truyền cuộc bần cử quốc hội khóa 
xv và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2021 - 2026. Tuyên truyền dịch bệnh 
Covid-19. Tiếp sóng đài phát thanh huyện, 
VOV1  

01 15/04/2021 Đài phát thanh 

22 

Công văn về việc hưởng ứng tham gia cuộc 
thi “Sáng tác lời mới cho làn điệu dân ca và 

nhạc cổ tuyên truyền về phòng chống 
thiên tai”. Tiếp sóng đài phát thanh tỉnh, 
VOV1  

01 16/04/2021 Đài phát thanh 
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