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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN ______________ 

 
Số: 48/2013/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________________________ 

 

Cẩm Xuyên, ngày 27 tháng 12 năm 2013 

NGHỊ QUYẾT 
Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống 

truyền thanh huyện và cơ sở giai đoạn 2014-2016, định hướng đến năm 2020 

 
 

HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN 

KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 7 
  

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 

26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; 

Căn cứ các quyết định của Thủ tương Chính phủ: Quyết định số 

22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng 

phát thanh, truyền hình đến năm 2020; Quyết định số 800/2011/QĐ-TTg ngày 

04/6/2010 phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2010-2020; Quyết định số 119/2011/QĐ-TTg ngày 18/01/2011 phê 

duyệt Đề án Phát triển Thông tin và Truyền thông nông thôn giai đoạn 2011-2020; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 

của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp huyện; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2013 của 

Uỷ ban nhân dân huyện về việc đề nghị phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng hoạt 

động của hệ thống truyền thanh huyện và cơ sở giai đoạn 2014-2016, định hướng 

đến 2020; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của các 

đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Ðiều 1. Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống truyền 

thanh huyện và cơ sở giai đoạn 2014-2016, định hướng đến năm 2020, với các nội 

dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu  

Tăng tính hiện đại, đồng bộ nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống 

Truyền thanh - Truyền hình huyện và hệ thống trưyền thanh cơ sở nhằm mở rộng 
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diện phủ sóng phát thanh đáp ứng yêu cầu hưởng thụ thông tin và tăng cường 

tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao 

hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp 

trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.  
Phấn đấu đến năm 2016: 100% xã, thị trấn có Đài truyền thanh cơ sở hoạt 

động tốt, diện phủ sóng đạt từ 95% đến 100% hộ gia đình.  

Đến năm 2020: hệ thống truyền thanh huyện và truyền thanh các xã, thị trấn 

đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại; hệ thống truyền thanh có dây (hữu tuyến) được 

thay thế bằng hệ thống truyền thanh không dây phát sóng FM (vô tuyến) sử dụng 

tần số. 

2. Nhiệm vụ và giải pháp 

2.1. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hệ 

thống đài truyền thanh huyện và cơ sở đối với mọi mặt hoạt động của đời sống xã 

hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương. Tuyên truyền  giải pháp 

quan trọng để phát triển hệ thống đài truyền thanh cơ sở và được thực hiện thường 

xuyên thông qua hội nghị, hội thảo, tập huấn, qua báo, đài địa phương, cổng thông 

tin điện tử của huyện… và bằng chính hoạt động của đài truyền thanh cơ sở.  

 2.2. Kiện toàn đội ngũ, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, tăng cường 

tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời, có chế 

độ chính sách đãi ngộ tương xứng cho đội ngũ cán bộ đài truyền thanh cơ sở đảm 

bảo đáp ứng công việc của biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật trực máy, tiếp 

sóng, sản xuất chương trình và duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị.  

Hàng năm, UBND huyện chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông 

tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách và các 

công tác viên đài truyền thanh cơ sở nhằm trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp 

vụ về cách viết tin bài, phương pháp xây dựng một chương trình phát thanh cơ sở 

và những kiến thức cơ bản về vận hành, bảo quản các trang thiết bị; thực hiện tốt 

việc tiếp sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện. 
Định kỳ hàng năm, tổ chức đánh giá chất lượng hoạt động của đài và năng 

lực của chuyên trách đài truyền thanh cơ sở. 

2.3. Tăng cường đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật. Đối với Đài 

truyền thanh - Truyền hình huyện, đầu tư các thiết bị công nghệ tiên tiến như: máy 

quay phim HD (dùng thẻ nhớ); máy phi tuyến có tốc độ chuyển tin, bài, phóng sự 

nhanh, đẩy mạnh sử dụng công nghệ truyền thanh không dây nhằm khắc phục 

những nhược điểm của công nghệ truyền thanh hữu tuyến. 

Đối với Đài truyền thanh cơ sở, UBND các xã, thị trấn bố trí một phòng vừa 

là nơi làm việc, vừa là nơi để thiết bị của Đài truyền thanh. Từng bước thay thế hệ 

thống truyền thanh có dây (hữu tuyến) bằng hệ thống truyền thanh không dây phát 
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sóng FM (vô tuyến) sử dụng tần số; đồng thời đầu tư trang thiết bị như bàn, ghế, 

cách âm - chống ồn, máy vi tính và các phương tiện hoạt động nghiệp vụ. 

2.4. Nâng cao chất lượng nội dung chương trình. Tập trung hướng vào những 

nội dung có liên quan trực tiếp đến người dân và yêu cầu chỉ đạo, điều hành thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của cấp uỷ, chính quyền các cấp với phương châm ngắn 

gọn, dễ hiểu. Đồng thời, đặc biệt chú ý lựa chọn, bố trí phát thanh viên có chất 

giọng tốt, rõ ràng, lưu loát.   

Hàng tuần, mỗi đài cơ sở sản xuất từ 1 đến 2 chương trình địa phương và 

thực hiện tốt việc tiếp sóng chương trình Đài tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh và đài Truyền thanh - Truyền hình huyện. Đảm bảo tiếp sóng 

thường xuyên mỗi ngày 03 buổi đối với Đài huyện và mỗi ngày 01 đến 02 buổi 

đối với đài xã, thị trấn. 

Ban hành Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở nhằm nâng cao hiệu 

quả, chất lượng thu, phát sóng. 

2.5. Tranh thủ tối đa nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa 

thông tin về cơ sở, Chương trình Xây dựng nông thôn mới; đồng thời có kế hoạch 

phân bổ nguồn ngân sách huyện, ngân sách các xã, thị trấn và thu hút các nguồn 

đầu tư hợp pháp khác để thực hiện đề án.  

3. Kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2014-2016  

3.1. Kinh phí đào tạo, tập huấn trong 3 năm là 150 triệu đồng (mỗi năm 50 

triệu đồng do ngân sách huyện đảm bảo); 

3.2. Kinh phí đầu tư thiết bị: 

- Đối với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, tổng đầu tư 3 năm là 665 

triệu đồng. Phân kỳ đầu tư như sau:  

Năm 2014: 335 triệu đồng; 

Năm 2015: 330 triệu đồng. 

- Đầu tư trang thiết bị hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn:   

+ Đầu tư mới hệ thống truyền thanh cho 6 xã, thị trấn do đã xuống cấp 

nghiêm trọng (Cẩm Quan, Cẩm Quang, Cẩm Lộc, Thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Phúc, 

Cẩm Duệ) với tổng kinh phí: 1.680 triệu đồng, trong đó ngân sách huyện hỗ trợ 

30%. Phân kỳ đầu tư như sau:  

Năm 2014, đầu tư cho 3 đơn vị với kinh phí 840 triệu đồng. Trong đó ngân 

sách huyện hổ trợ 252 triệu đồng, ngân sách cấp xã và các nguồn vốn lồng ghép 

khác 588 triệu đồng. 

Năm 2015, đầu tư cho 3 đơn vị với kinh phí 840 triệu đồng. Trong đó ngân 

sách huyện hỗ trợ 252 triệu đồng, ngân sách cấp xã và các nguồn vốn lồng ghép 

khác 588 triệu đồng. 

+ Nâng cấp, sữa chữa hệ thống truyền thanh các xã, thị còn lại, tổng kinh phí 

ước tính: 3.150 triệu đồng. Phân kỳ đầu tư như sau: 
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Năm 2014, đầu tư cho 8 đơn vị, với tổng kinh phí 1.200 triệu đồng. Trong đó 

ngân sách huyện hỗ trợ 320 triệu đồng, ngân sách xã và các nguồn vốn lồng ghép 

khác 880 triệu đồng; 

Năm 2015, đầu tư cho 8 đơn vị với tổng kinh phí 1.200 triệu đồng. Trong đó 

ngân sách huyện hỗ trợ 320 triệu đồng, ngân sách xã và các nguồn vốn lồng ghép 

khác 880 triệu đồng. 

Năm 2016, đầu tư cho 5 đơn vị với tồng kinh phí 750 triệu đồng. Trong đó 

ngân sách huyện hỗ trợ 200 triệu đồng, ngân sách cấp xã và các nguồn vốn lồng 

ghép khác 550 triệu đồng. 

Tổng kinh phí thực hiện Đề án giai đoan 2014-2016 là: 5.645 triệu đồng. 

Trong đó ngân sách huyện hỗ trợ 2.159 triệu đồng: năm 2014 là 957 triệu đồng, 

năm 2015 là 952 triệu đồng, năm 2016 là 250 triệu đồng. 

Ngân sách các xã, thị trấn và các nguồn vốn lồng ghép khác là 3.486 triệu 

đồng: năm 2014 là 1.468 triệu đồng, năm 2015 là 1.468 triệu đồng, năm 2016 là 

550 triệu đồng. 

Ðiều 2. Giao Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai 

thực hiện Đề án. Nếu cần bổ sung, điều chỉnh thì Ủy ban nhân dân huyện thống 

nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện quyết định và báo cáo Hội đồng 

nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất. 

Ðiều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các ban Hội đồng nhân dân 

huyện và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Xuyên khóa XVIII, 

Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 26/12/2013. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh Hà Tĩnh; 

- Các sở: VH-TT, TT-TT, Tư pháp; 

- Đài PT-TH tỉnh; 

- Trung tâm Công báo tỉnh; 

- TT. Huyện uỷ, TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ và Trưởng các Đoàn thể huyện 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Phòng: VH-TT, TC-KH, Nội vụ, Tư pháp,  

               Đài TT-TH huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đã ký và ban hành 

 

Đặng Quốc Cương 

 

 


