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              Kính gửi:  

  - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 

  - Phòng Văn hóa - Thông tin; 

  - Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.   

 

Thực hiện Nghị quyết 48/2013/NQ-HĐND ngày 27/12/2013 về việc 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 của Hội đồng nhân dân, 

UBND huyện giao Phòng VH-TT và Đài TT-TH huyện phối hợp thực hiện Đề án, 

đến nay, việc triển khai thực hiện các nội dung Đề án tại các xã, thị trấn còn chậm, 

chưa mang tính đồng bộ, mới chỉ dừng lại ở việc xây dựng đề án, thậm chí còn 

12/27 xã, thị trấn chưa xây dựng đề án; nội dung tuyên truyền trên hệ thống đài 

truyền thanh cơ sở chưa phong phú, thời gian còn ít, nhất là các chương trình của 

Đài Tiếng nói Việt Nam. Năm 2014, ngân sách huyện đã bố trí nguồn thực hiện 

600 triệu đồng, trong đó: đầu tư cho Đài TT-TH huyện trang bị một máy quay 

camera HD AG - AC 130 cộng chân chống, một máy phi tuyến, sữa tầng công 

suất máy phát FM 200W. Đầu tư xây dựng mới cho xã Cẩm Duệ, Thị trấn Thiên 

Cầm; đầu tư nâng cấp cho 4 xã: Cẩm Hưng, Cẩm Yên, Cẩm Nhượng, Cẩm Dương 

và tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách đài truyền thanh 

và công chức văn hóa. 

Để thực hiện tốt các nội dung, mục tiêu của Đề án, góp phần nâng cao chất 

lượng hoạt động, phát huy hiệu quả tuyên truyền của hệ thống truyền thanh huyện 

và cơ sở, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Hướng dẫn 02/HD-UBND 

ngày 11/8/2014 của UBND huyện về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế hoạt động 

của Trạm truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên. Trong đó tập trung 

một số nhiệm vụ: 



+ Thành lập Ban biên tập, ban hành nội quy hoạt động của Trạm Truyền 

thanh cơ sở phù hợp với Quy chế hoạt động Trạm truyền thanh cơ sở được quy 

định tại Quyết định 51/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 26/11/2013. 

+ Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nội dung các đề án của UBND 

các cấp, các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật qua hệ thống truyền 

thanh, các cuộc họp dân, tập huấn…để người dân nắm bắt được đầy đủ các chính 

sách, pháp luật của Nhà nước để triển khai thực hiện. 

+ Đảm bảo nội dung và thời gian tiếp phát sóng Đài cấp trên và các chương 

trình của Đài cơ sở tự sản xuất. 

- Căn cứ vào nội dung của Đề án nâng cao chất lượng hệ thống truyền thanh 

của huyện và Kế hoạch 330/KH-UBND ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh về 

chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

năm 2015, xây dựng Đề án cho đơn vị mình (đối với xã, thị trấn chưa xây dựng), 

triển khai đúng lộ trình và đạt kết quả cao, tránh việc xây dựng Đề án nhưng 

không triển khai thực hiện. 

- Báo cáo thực trạng hoạt động của Trạm truyền thanh cơ sở (theo biểu gửi 

kèm) gửi về UBND huyện (qua phòng VH-TT) trước ngày 06/02/2015. 

- Riêng xã Cẩm Quan, được chọn đầu tư theo Kế hoạch 330/KH-UBND của 

UBND tỉnh, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ trên, cần tập trung thực hiện 

nghiêm túc các nhiệm vụ sau: 

+ Đảm bảo các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, nhân lực để tiến hành 

khảo sát, xây dựng Trạm truyền thanh. 

+ Tiếp nhận, quản lý, khai thác, sử dụng, phát huy có hiệu quản các trang 

thiết bị do Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở đầu tư, cung cấp. 

2. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện:  

- Nâng cao chất lượng hoạt động và tăng số lượng tin bài phản ánh đường lối 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động điều hành, 

tiềm năng, nhân lực… của huyện. 

- Tích cực hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật và nội dung 

thông tin cho các Đài truyền thanh cấp xã; tiếp phát lại các chương trình phát 

thanh, truyền hình do các cơ quan trung ương cung cấp phục vụ nhân dân trên địa 

bàn huyện. 

- Căn cứ vào thực trạng và nhu cầu cần đầu tư nâng cấp trang thiết bị 

phục vụ hoạt động của Đài, lập kế hoạch trình UBND huyện thực hiện theo lộ 

trình của Đề án. 



3. Phòng Văn hóa - Thông tin: 

- Chủ trì, phối hợp với Đài Truyền Thanh - Truyền hình huyện theo dõi, kiểm 

tra thực trạng của hệ thống truyền thanh cơ sở và tham mưu lựa chọn các Trạm 

truyền thanh để đầu tư, nâng cấp năm 2015. 

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quy chế hoạt động của Trạm truyền thanh 

cơ sở; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND huyện. 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng thông tin tuyên truyền 

trên hệ thống Đài truyền thanh huyện và cơ sở. 

Nhận được Công văn, yêu cầu Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh 

- Truyền hình huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.   

Nơi nhận:               
- Như trên; 

- Sở Thông tin - Truyền thông; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện phụ trách khối; 

- Lưu: VT. 
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