
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ 

 

          Số:         
V/v phát sóng chương trình phát thanh 

trên hệ thống truyền thanh cấp huyện 

và cấp xã 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Hà Nội, ngày      tháng     năm  

 

Kính gửi:  Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố  

                                    trực thuộc Trung ương 

 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các Quyết định số 594/QĐ-

BTTTT ngày 16/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 

ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và 

loại bỏ khai thác (IUU) trên hệ thống thông tin cơ sở năm 2020; Quyết định số 

342/QĐ-BTTTT ngày 13/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

về việc Phê duyệt Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống bệnh Cúm gia 

cầm năm 2020; Quyết định số 344/QĐ-BTTTT ngày 13/3/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên 

truyền thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt 

Nam năm 2020 và Quyết định số 595/QĐ-BTTTT ngày 16/4/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, 

phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin năm 2020. 

Theo đó, Cục Thông tin cơ sở được giao tổ chức sản xuất 38 chương trình 

phát thanh về tuyên truyền nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác 

(IUU); 12 chương trình phát thanh về tuyên truyền phòng, chống bệnh Cúm gia 

cầm; 12 chương trình phát thanh Chương trình hành động Quốc gia “Không còn 

nạn đói” ở Việt Nam và 48 chương trình phát thanh phổ biến, nâng cao nhận 

thức và trách nhiệm về an toàn thông tin năm 2020 để thông tin, tuyên truyền trên 

Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng thời cung cấp để các địa phương sử dụng tuyên 

truyền trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và đài truyền 

thanh cấp xã. 

Cục Thông tin cơ sở đã đăng tải file chương trình phát thanh âm thanh của 

các nhiệm vụ này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền 

thông (website:http://mic.gov.vn/solieubaocao/thong-tin-co-so.html). 

Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện 

hướng dẫn hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và đài truyền 

http://mic.gov.vn/solieubaocao/thong-tin-co-so.html
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thanh cấp xã tải file các chương trình phát thanh theo đường link nêu trên và 

thực hiện phát sóng tuyên truyền tới người dân.  

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu: VT, KMT. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

 

Hoàng Minh Phương 
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