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V/v tăng cường công tác quản lý,
khai thác, phát huy hiệu quả hệ
thống Đài truyền thanh cấp xã

Kính gửi:

- Phòng Văn hoá và Thông tin;
- Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- UBND các xã, thị trấn.

Qua xem xét Báo cáo số 58/BC-TTVHTT&TT, ngày 13/6/2022 của
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện về thực trạng hoạt động
của Đài truyền thanh cấp xã và những đề xuất kiến nghị, trong đó còn tồn tại
nhiều hạn chế, sự cố mà nguyên nhân một phần là do công tác quản lý của một
số xã chưa nghiêm túc, chưa sâu sát; trách nhiệm của một số cán bộ công chức
được giao quản lý, vận hành trang thiết bị chưa cao.
Để phát huy hiệu quả của hệ thống Đài truyền thanh xã, giảm thiểu những
hỏng hóc do lỗi chủ quan gây nên, thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành, phát
huy hiệu quả hệ thống Đài truyền thanh xã đã được đầu tư trên địa bàn huyện.
UBND huyện yêu cầu:
1. Phòng Văn hoá và Thông tin
- Tăng cường kiểm tra, giám sát tình trạng hoạt động và công tác quản lý,
vận hành hệ thống Đài truyền thanh xã.
- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tập
huấn về công tác viết, biên tập tin, bài phát trên sóng Đài xã. Hướng dẫn kỹ
thuật quản, lý vận hành, khai thác hệ thống và xử lý một số lỗi hỏng hóc, sửa
chữa nhỏ có thể tự khắc phục được.
- Chủ động thông tin với phòng chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền
thông về định hướng, chủ trương của tỉnh, của ngành để tham mưu trong đầu tư
mua sắm, sửa chữa hệ thống Đài các xã khi hết thời gian bảo hành.
- Tham mưu cho UBND huyện phương thức tổ chức, quản lý, khai thác,
vận hành, sử dụng các trang thiết bị được đầu tư để phát huy hiệu quả hệ thống
Đài truyền thanh xã
- Kịp thời báo cáo UBND huyện những khó khăn, vướng mắc trong quá
trình quản lý, vận hành thiết bị hệ thống Đài truyền thanh xã.
2. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông
- Chủ động hướng dẫn UBND các xã khắc phục và xử lý sự cố của Đài
truyền thanh xã, hỗ trợ chuyên môn sửa chữa những hỏng hóc nhỏ trong khả
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năng khắc phục được.
- Thường xuyên hướng dẫn các xã kỹ năng viết tin, bài, kỹ năng tuyên
truyền, kỹ năng đăng tải thông tin trên Đài truyền thanh cơ sở.
- Phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin xây dựng phương án khắc
phục và nâng cấp các cụm thu FM không hoạt động do lỗi thiết bị khi hết thời
gian bảo hành.
- Hướng dẫn về kỹ thuật cho các xã mới được đầu tư Đài IP.
- Lập dự toán kinh phí mua sắm, sửa chữa các thiết bị của hệ thống Đài
các xã bị hỏng hiện không sử dụng được, đã hết thời gian bảo hành (tại Báo cáo
số 58/BC-TTVHTT&TT) trình UBND huyện xem xét.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Tham mưu cho UBND huyện nguồn kinh phí để bảo đảm công tác sửa
chữa, bảo dưỡng, vận hành và nâng cấp Đài truyền thanh xã. Hướng dẫn thực
hiện nguồn kinh phí theo quy định.
4. UBND các xã, thị trấn
- Tăng cường sử dụng hệ thống Đài truyền thanh trong cung cấp thông tin
chỉ đạo điều hành, thông tin kinh tế - xã hội cho Nhân dân tại địa phương. Sử
dụng phần mềm chuyển đổi văn bản thành giọng nói để hỗ trợ công tác tuyên
truyền ở xã.
- Căn cứ tình hình thực tế tại từng thôn bố trí hướng loa và điều chỉnh âm
lượng cho phù hợp. Khi thay đổi vị trí lắp đặt các cụm thu IP cần xem xét đến
việc đáp ứng hạ tầng băng rộng di động (3G, 4G).
- Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý, vận hành thiết bị Đài truyền
thanh xã tại các thôn. Thực hiện tắt/mở, sử dụng thiết bị đúng quy trình đảm bảo
hệ thống hoạt động ổn định và hạn chế các lỗi do nguyên nhân chủ quan gây
nên. Kịp thời báo cáo Phòng Văn hoá và Thông tin; Trung tâm Văn hoá, Thể
thao và Truyền thông những hỏng hóc để kịp thời sửa chữa, những khó khăn,
vướng mắc trong quá trình quản lý, vận hành hệ thống Đài truyền thanh xã.
- Bảo đảm kinh phí để thực hiện việc sửa chữa, bảo dưỡng, duy trì hoạt
động của Đài truyền thanh xã, chi phí để duy trì đối với cụm thu sử dụng SIM
4G, chi phí cho hoạt động của Ban biên tập….
UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm
túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy(b/c);
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- C, PCVP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT, VH&TT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Quốc Phong
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