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HUYỆN BẮC SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  27 /TB-UBND  Bắc Sơn, ngày 28 tháng 02 năm 2020 

  

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện 

tại cuộc họp thống nhất về hoạt động Đài truyền thanh cơ sở 

  
 Ngày 20/02/2020, đồng chí Hoàng Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ 

trì cuộc họp thống nhất về hoạt động Đài truyền thanh cơ sở. Tham dự họp có lãnh đạo 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; lãnh đạo, công chức văn hóa các xã có 

Đài Truyền thanh cơ sở (lãnh đạo UBND xã Tân Lập, Đồng Ý, Hưng Vũ không tham 

dự). 

Sau khi nghe báo cáo của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông về tình 

hình hoạt động của Trạm truyền thanh và công tác phối hợp với Đài truyền thanh cơ sở 

trên địa bàn huyện, ý kiến tham gia của các thành phần tham dự; đồng chí Hoàng Quốc 

Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Đài truyền thanh cơ sở là phương tiện thông tin tuyên truyền hữu hiệu của các địa 

phương, giúp nhân dân nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước nói chung và của cấp ủy, chính quyền địa phương nói riêng. Thời gian 

qua, hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở của huyện đã nhận được sự quan tâm, đầu tư lớn 

của các cơ quan chuyên môn cấp trên. Nhờ đó, hoạt động của các Đài cơ sở đã góp phần 

động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Qua công tác truyền thanh mà người dân đã nắm bắt một cách kịp thời và chính 

xác các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các ứng 

dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thực hiện quyền 

và nghĩa vụ của nhân dân, nhân rộng những điển hình tiên tiến, xây dựng nông thôn mới, 

con người mới xã hội chủ nghĩa.  

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, công tác quản lý, vận hành Đài Truyền 
thanh cơ sở trên địa bàn huyện hiện nay còn tồn tại một số hạn chế, bất cập đó là: 

Công tác quản lý của Phòng văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Truyền thông và ủy ban nhân dân các xã chưa được quan tâm đúng mức, vẫn còn tình 

trạng chồng chéo, chưa tách bạch trách nhiệm giữa các đơn vị với nhau. 

Nhiều xã chưa xác định rõ Đài Truyền thanh là phương tiện truyền thông của cấp 

ủy, chính quyền, do UBND cấp xã quản lý, một số cấp ủy Đảng, chính quyền xã chưa 

quan tâm đúng mức đến công tác này, hầu hết cán bộ phụ trách Đài đều không có 

chuyên môn phù hợp, đồng thời phải kiêm nhiệm nhiều việc, không có chế độ phụ cấp, 
nên chưa thực sự yên tâm công tác. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

Để khắc phục những hạn chế, bất cấp nêu trên, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã có Đài truyền thanh tập trung triển khai 

thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới, như sau: 
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1. Trước hết, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, 

đối với hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng 

cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng 

viên và nhân dân về tầm quan trọng của Đài Truyền thanh cơ sở, một phương tiện truyền 

thông quan trọng của cấp ủy, chính quyền cơ sở.  

Đảng ủy, UBND các xã có Đài truyền thanh cần tiếp tục quan tâm lãnh, chỉ đạo, 

thực hiện bố trí cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh phù hợp, đúng quy định và tạo điều 

kiện về cơ sở vật chất, kinh phí; đồng thời theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của Đài 

Truyền thanh cơ sở. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện (cơ quan quản lý Nhà nước) cần tích cực 

phối hợp với các xã, thị trấn tiến hành khảo sát thực trạng Đài cơ sở và đề xuất giải pháp 

khắc phục tồn tại, hạn chế. Tiếp tục tham mưu với cấp trên trong việc đầu tư, nâng cấp 

hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở, tăng cường việc định hướng trong công tác tuyên 

truyền, tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đài 

Truyền thanh cơ sở. 

3. Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông tiếp tục hướng dẫn chuyên môn, 

nghiệp vụ kỹ thuật vận hành cho cán bộ quản lý, vận hành trạm truyền thanh trên địa bàn 

xã. 

4. Đảng ủy, UBND các xã tiếp nhận, bố trí cụm loa hợp lý, vận hành hiệu quả, 

bảo trì thường xuyên, tổ chức cập nhật nội dung, chuẩn bị thông tin phát thanh với thời 

gian, thời lượng phù hợp.   

Đối với các xã chưa thành lập Ban Biên tập và Quy chế làm việc của Ban Biên tập 

Đài Truyền thanh cấp xã theo Hướng dẫn số 625/UBND-PVHTT ngày 26 tháng 7 năm 

2019 của UBND huyện về việc hướng dẫn hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã, khẩn 

trương ban hành để hoạt động Đài Truyền thanh xã đi vào hoạt động hiệu quả. 

5. Đối với cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh cơ sở cần phát huy tinh thần trách 

nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; không ngừng học tập, nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ. Thông tin trên phát thanh phải đảm bảo đúng chủ trương, đường 

lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và quy định của địa phương để Đài Truyền 

thanh cơ sở thực sự phát huy hiệu quả là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước nói chung, cấp 

ủy, chính quyền cơ sở nói riêng với các tầng lớp nhân dân địa phương. 

Uỷ ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các 

xã thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa, TT&TT; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện;  

- Các xã có Trạm, Đài Truyền thanh; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Hiển 
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DANH SÁCH CÁC XÃ CÓ TRẠM, ĐÀI TRUYỀN THANH 

 

STT ĐƠN VỊ 

1 Tân Hương 

2 Trấn Yên 

3 Hưng Vũ 

4 Bắc Quỳnh (02 Đài truyền thanh) 

5 Nhất Hòa 

6 Nhất Tiến 

7 Vũ Lễ 

8 Chiến Thắng 

9 Vũ Sơn 

10 Tân Tri 

11 Đồng Ý 

12 Tân Lập 
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