
UBND HUYỆN BA BỂ 

PHÒNG VH & TT 
 

Số:        /CV-VHTT 

V/v cung cấp thông tin, hướng dẫn, 

tuyên truyền lần 01 tháng 11 năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Ba Bể, ngày      tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện (Cổng TTĐT); 

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

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện công văn số 1731/STTTT-TTBCXB ngày 29 tháng 10 năm 

2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn về việc cung cấp thông 

tin, hướng dẫn tuyên truyền (lần 01 tháng 11 năm 2021). 

Để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - 

xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

đề nghị: 

1. Cổng Thông tin điện tử huyện, Trung tâm VHTTTT huyện, UBND các 

xã, thị trấn: Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung trong tháng 

10/2021 theo chỉ đạo của Bộ Thông tin & Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh 

uỷ, UBND tỉnh (Theo danh mục đính kèm). 

2. Các đơn vị tổng hợp kết quả tuyên truyền theo yêu cầu trong tháng 11 

(theo biểu mẫu báo cáo kèm) gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 

22/11/2021 để tổng hợp báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện 

theo quy định. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi;T/h 

- CT, PCT UBND huyện (B/c); 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lý Thị Thịnh 



DANH MỤC 

Các nội dung tuyên truyền theo chỉ đạo của Bộ Thông tin & Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh 

(Kèm theo Công văn số:         /CV-VHTT, ngày      tháng 11 năm 2021 của Phòng VHTT huyện) 

 

1. Các nội dung tuyên truyền theo chỉ đạo của Bộ Thông tin & Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh 

STT Nội dung tuyên truyền Văn bản hướng dẫn Ngày ban hành Cơ quan ban hành 

1 Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm  6888/UBND-NNTNMT 14/10/2021 UBND tỉnh Bắc Kạn  

2 Thực hiện Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ  6946/UBND-TH 15/10/2021 UBND tỉnh Bắc Kạn  

3 
Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng 

phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021  
622/KH-UBND 18/10/2021 UBND tỉnh Bắc Kạn  

4 Tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội  6976/UBND-VXNV 18/10/2021 UBND tỉnh Bắc Kạn  

5 Tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021 - 2025  39-KH/BTGTU 19/10/2021 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy-

Tỉnh ủy Bắc Kạn  

6 Định hướng tuyên truyền tháng 11/2021  
445-CV/BTGTU 

340-CV/ĐU 

19/10/2021 

27/10/2021 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy-

Tỉnh ủy Bắc Kạn  

Đảng ủy Các cơ quan tỉnh 

7 Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021  7024/UBND-TH 20/10/2021 UBND tỉnh Bắc Kạn  

8 
Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 10 

năm 2021  
25/BCĐ-CQTT 20/10/2021 Cục Quản lý thị trường  

9 
Kế hoạch phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030  
1984/QĐ-UBND 20/10/2021 UBND tỉnh Bắc Kạn  

10 

Kế hoạchtriển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 24/8/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các 

hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (đối với lĩnh vực khoáng sản)  

626/KH-UBND 20/10/2021 UBND tỉnh Bắc Kạn  

11 
Phê duyệt phương án Phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản 

vụ Đông Xuân năm 2021- 2022  
1954/QĐ-UBND 20/10/2021 UBND tỉnh Bắc Kạn  

12 

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 

07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 

24/9/2021 của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 

01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

1994/BC-LĐTBXH 21/10/2021 
Sở Lao động, Thương binh 

và Xã hội  

13 Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành 7127/UBND-TH 25/10/2021 UBND tỉnh Bắc Kạn  



Đảng bộ tỉnh lần thứ năm (khóa XII)  

14 
Công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp 

luật năm 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn  
2011/QĐ-BTC 26/10/2021 UBND tỉnh Bắc Kạn  

15 
Bình chọn video Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách 

năm 2021  
1307/SVHTTDL-QLVH 27/10/2021 

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch  

16 
Thư mời tham gia cuộc thi sáng tác nghệ thuật "Bảo vệ tầng ô-dôn để bảo vệ 

khí hậu trái đất" 
Thư mời 27/10/2021 

Cục Biến đổi khí hậu, Bộ 

Tài nguyên – Môi trường  

17 

Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 

của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản 

xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; việc xây dựng và tổ chức thực 

hiện các kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc 

Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 

2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035  

36/KH-HĐND  29/10/2021  
ĐĐBQH và HĐND Tỉnh 

Bắc Kạn  

18 
Đẩy mạnh triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ 

sở dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp 
4336/BTTTT-THH 28/10/2021 

Bộ Thông tin và Truyền 

thông  

19 Triển khai Nghị định số 89/2021/NĐ-CP 1994/SNV-CCVC 29/10/2021 Sở Nội Vụ 

20 
Báo cáo Tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn 
646/BC-BTC 

29/10/2021 UBND tỉnh Bắc Kạn  

21 Kéo dài thời gian đăng tải, thu nhận tác phẩm Giải BC PCTNLP....  190/CV-HNB  29/10/2021 Hội Nhà Báo Tỉnh  

22 Tiếp tục tăng cường tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN  7278/UBND-VXNV  28/10/2021  UBND tỉnh Bắc Kạn  

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VỀ COVID-19 

1 
Nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 tháng 10-12/2021 và kế hoạch năm 

2022  
3924/SYT-KHTC 21/10/2021 Sở Y tế  

2 
Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch 

Covid-19  
609/VP-TKTH 22/10/2021 

Văn phòng Bộ Thông tin 

và Truyền thông 



3 
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 

21/10/2021  

573/BC-SYT 

576/BC-SYT  

579/BC-SYT  

580/BC-SYT  

581/BC-SYT  

585/BC-SYT  

588/BC-SYT  

592/BC-SYT 

22/10/2021 

23/10/2021 

24/10/2021 

25/10/2021 

26/10/2021  

28/10/2021 

Sở Y tế  

4 
Thông báo người liên quan đến bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 tại 

tỉnh Bắc Kạn 
1962/TB-KSBT 24/10/2021 

Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Bắc Kạn-Sở Y tế  

5 
Thông báo số 231/TB-BCĐ ngày 22/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận  
7129/UBND-VXNV 25/10/2021 

 

6 
Thực hiện Công điện số 1675/CĐ-BYT ngày 22/10/2021 của Bộ Y tế về 

việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19  
7125/UBND-VXNV 25/10/2021 UBND tỉnh Bắc Kạn  

7 THÔNG BÁO KHẨN về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ  3982/SYT-NVYD 26/10/2021 Sở Y tế  

8 

Công điện số 1700/CĐ-BYT ngày 25/10/2021 của Bộ Y tế về tăng cường 

công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thời gian 

thực hiện nghị quyết 128/NQ-CP  

7199/UBND-VXNV 27/10/2021 UBND tỉnh Bắc Kạn  

9 

Công văn số 7257 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc tăng 

cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện 

nay  

7240/UBND-VXNV 28/10/2021 UBND tỉnh Bắc Kạn  

10 
Kết quả công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 

2021 công tác BHXH, BHYT 
645/BC-BCĐ 29/10/2021 UBND tỉnh Bắc Kạn  

11 Báo cáo Tiểu ban Truyền thông từ ngày 21/10 đến ngày 27/10/2021 28/BC-TBTT 28/10/2021 
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

12 
Về việc đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các tỉnh thành lập Tiểu 

ban Truyền thông  
27/TBTT 28/10/2021 

Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

 

 

2. Báo cáo kết quả tuyên truyền 

 

TT 
Nội dung tuyên truyền Số lượng 

tin, bài 

Ngày đăng 

phát 

Loại hình 



1.      

2.      
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