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BÁO CÁO
Tổng hợp Thông tin Bắc Trà My trên Báo chí tháng 7 năm 2022
Trong tháng 7 năm 2022, có tổng cộng khoảng 15 tin, bài viết về huyện
Bắc Trà My, cụ thể một số tin, bài như sau:
1. Trung tâm IOC Bắc Trà My phát huy hiệu quả trong công cuộc
chuyển đổi số
https://baoquangnam.vn/cai-cach-hanh-chinh/trung-tam-ioc-bac-tra-myphat-huy-hieu-qua-trong-cong-cuoc-chuyen-doi-so-129023.html
2. Bắc Trà My phát triển mới 52 đảng viên
https://baoquangnam.vn/xay-dung-dang/bac-tra-my-phat-trien-moi-52dang-vien-129220.html
3. Xuất hiện nhiều ca bệnh Covid-19, Bắc Trà My đẩy mạnh tiêm
chủng vắc xin mũi nhắc lại
https://baoquangnam.vn/y-te/xuat-hien-nhieu-ca-benh-covid-19-bac-tramy-day-manh-tiem-chung-vac-xin-mui-nhac-lai-129439.html
4. Nâng mức sống cho người có công
https://baoquangnam.vn/xa-hoi/nang-dan-muc-song-cho-nguoi-co-cong129434.html
5. Bắc Trà My tuyên dương, khen thưởng 73 học sinh có thành tích cao
trong các kỳ thi cấp tỉnh năm học 2021-2022
https://baoquangnam.vn/giao-duc/bac-tra-my-tuyen-duong-khen-thuong73-hoc-sinh-co-thanh-tich-cao-trong-cac-ky-thi-cap-tinh-nam-hoc-2021-2022129491.html
6. Bắc Trà My sẽ tổ chức lễ hội cồng chiêng với nhiều hoạt động sôi nổi
https://baoquangnam.vn/van-hoa/bac-tra-my-se-to-chuc-le-hoi-congchieng-voi-nhieu-hoat-dong-soi-noi-129593.html
7. Trồng thử nghiệm sâm Ngọc Linh tại huyện Bắc Trà My: Tín hiệu
khả quan
https://baoquangnam.vn/lam-nghiep/trong-thu-nghiem-sam-ngoc-linh-taibac-tra-my-tin-hieu-kha-quan-129599.html
8. Đến từng nhà dân hướng dẫn chuyển đổi số
https://baoquangnam.vn/cai-cach-hanh-chinh/den-tan-nha-dan-huongdan-chuyen-doi-so-129681.html

9. Bắc Trà My: Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho
mẹ Mai Thị Xữ
https://baoquangnam.vn/xa-hoi/bac-tra-my-truy-tang-danh-hieu-ba-meviet-nam-anh-hung-cho-me-mai-thi-xu-129835.html
10. Chương trình nghệ thuật tri ân liệt sĩ, người có công tại khu di tích
An ninh khu V
https://baoquangnam.vn/chinh-tri/chuong-trinh-nghe-thuat-tri-an-liet-singuoi-co-cong-tai-khu-di-tich-an-ninh-khu-v-129976.html
11. Giữ trọn lời thề
https://baoquangnam.vn/chinh-tri/giu-tron-loi-the-129998.html
12. Chính phủ hỗ trợ thoát nghèo đối với 02 huyện Phước Sơn, Bắc Trà
My
https://baoquangnam.vn/xa-hoi/chinh-phu-ho-tro-thoat-ngheo-doi-voi-02huyen-phuoc-son-bac-tra-my-130045.html
13. Bắc Trà My thăng hạng cải cách hành chính
https://baoquangnam.vn/cai-cach-hanh-chinh/bac-tra-my-thang-hang-caicach-hanh-chinh-130203.html
14. Trọn nghĩa, vẹn tình với người có công
https://baoquangnam.vn/chinh-tri/tron-nghia-ven-tinh-voi-nguoi-co-cong130202.html
(Văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện tại baner “Bắc
Trà
My
qua
báo
chí”,
địa
chỉ:
https://bactramy.quangnam.gov.vn/webcenter/portal/bactramy/pages_bac-tramy-qua-bao-chi ).
15. Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận huyện
Bắc Trà My khóa X
https://baoquangnam.vn/xa-hoi/so-ket-giua-nhiem-ky-thuc-hien-nghiquyet-dai-hoi-mat-tran-huyen-bac-tra-my-khoa-x-130226.html
Trên đây là báo cáo Thông tin báo chí viết về huyện Bắc Trà My trong
tháng 7 năm 2022. Kính báo cáo UBND huyện quan tâm, theo dõi./.
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Lãnh đạo các phòng, ban huyện;
- Phòng TTBCXB, Sở TT&TT (để biết);
- Lưu VT.
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