
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẠ HOÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /UBND-VH 
V/v thực hiện các quy định 

đảm bảo hoạt động của Đài 

Truyền thanh huyện và Đài 

Truyền thanh xã, thị trấn 

Hạ Hoà, ngày       tháng 4  năm 2021 

   

Kính gửi:  

    - Phòng Văn hóa và Thông tin; 

    - Đài Truyền thanh huyện; 

    - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2021; để đảm bảo hoạt động hiệu 

quả của hệ thống Đài Truyền thanh từ huyện đến cơ sở, Ủy ban Nhân dân huyện 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt các 

nội dung sau: 

1. Đối với Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thông tin, 

tuyên truyền và mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở. Tham mưu cho 

UBND huyện chỉ đạo Đài Truyền thanh huyện hướng dẫn chuyên môn, nghiệp 

vụ cho các Đài truyền thanh xã, thị trấn.  

- Giám sát Đài Truyền thanh huyện, Đài Truyền thanh các xã, thị trấn thực 

hiện quy định về việc tiếp âm, tiếp sóng trên hệ thống đài truyền thanh từ huyện 

đến cơ sở. 

- Hàng năm tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch bổ sung kinh 

phí, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo hoạt động cho hệ thống Đài 

truyền thanh cơ sở. 

2. Đối với Đài Truyền thanh huyện 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của huyện. Các 

chương trình được xây dựng theo hướng đa dạng và hấp dẫn; tin bài, đảm bảo 

nội dung, chất lượng, phản ánh sinh động các mặt của đời sống xã hội được 

nhân dân quan tâm, tuyên truyền về những thành tựu đổi mới, vấn đề nổi bật để 

góp phần quảng bá, giới thiệu các thế mạnh của huyện. 

- Đảm bảo thực hiện nghiêm túc việc tiếp sóng, phát sóng theo khung giờ. 

Nâng cao chất lượng nội dung, các thông tin cấp huyện được cập nhật và phát 

sóng thường xuyên. Thông tin trên phát thanh phải đảm bảo phong phú, nhanh, 

mới và thiết thực phục vụ các nhiệm vụ chính trị của huyện. Cụ thể: 

+ Về phát thanh FM: Mỗi tuần đảm bảo thực hiện 6 chương trình phát 

thanh FM, trong đó có 3 chương trình phát thanh gốc và 3 chương trình phát lại. 

Thực hiện khung giờ phát thanh theo đúng quy định, buổi sáng từ 5h30' đến 

06h00', buổi chiều từ 17h30' đến 18h00'. 
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+ Về truyền hình: Mỗi tuần sản xuất từ 3-5 tin, bài gửi phát trên Đài Phát 

thanh - Truyền hình tỉnh. 

- Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng các trang thiết bị, cơ sở vật chất của 

Đài truyền thanh huyện theo quy định. 

- Tham mưu cho UBND huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, 

nghiệp vụ; tư vấn sửa chữa, khắc phục kịp thời sự cố về kỹ thuật và phương tiện 

máy móc cho hệ thống Đài truyền thanh các xã, thị trấn. 

3. Đối với UBND các xã, thị trấn 

- Thường xuyên rà soát, kiện toàn Ban biên tập khi có thay đổi về nhân sự; 

bố trí cán bộ (hoặc hợp đồng) có chuyên môn phù hợp, để thực hiện công tác 

quản lý vận hành, khắc phục sự cố đài truyền thanh; chỉ đạo cán bộ Đài Truyền 

thanh thực hiện đúng quy chế hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở; xây dựng 

kế hoạch hoạt động, thực hiện ghi chép nhật ký truyền thanh. 

- Đảm bảo tiếng nói 4 cấp qua hệ thống loa truyền thanh đến 100% khu 

dân cư. Huy động các nguồn lực, tăng cường cơ sở vật chất, thường xuyên đầu 

tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống đài truyền thanh; bố trí, lắp đặt các cụm loa, 

tăng tỷ lệ phủ sóng truyền thanh đến người dân trên địa bàn.  

- Thực hiện nghiêm túc lịch tiếp sóng, phát sóng theo khung giờ. Sản xuất 

và phát sóng các chương trình truyền thanh trên hệ thống loa truyền thanh nhằm 

tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà 

nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, 

các hoạt động tại cơ sở, phổ biến các kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn 

hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên 

tiến tới nhân dân trên địa bàn xã, thị trấn theo quy định của pháp luật. 

- Đảm bảo mỗi tuần phải xây dựng ít nhất 03 chương trình phát thanh được 

phát sóng, để tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước.  

- Bố trí kinh phí hỗ trợ sửa chữa, chi trả lương, phụ cấp cho cán bộ Đài 

Truyền thanh theo đúng quy định của Nhà nước. 

 

Uỷ ban Nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, Uỷ ban 

nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- CT, PCT (Ô. Vũ); 

- Cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Ngô Anh Vũ 
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KHUNG GIỜ TIẾP SÓNG, PHÁT SÓNG 

Đài Truyền thanh huyện và Đài Truyền thanh xã, thị trấn  

(Kèm theo Công văn số:          /UBND-VH ngày      tháng 4 năm 2021  

của UBND huyện Hạ Hoà) 

 

Buổi Thời gian 
Thời 

lượng 

Công việc của 

Đài Truyền thanh 

huyện 

Công việc của 

Đài Truyền thanh 

xã, thị trấn 

Ghi chú 

 

 

Sáng 

05h00’ - 

05h30’ 
30’ 

Tiếp sóng 

chương trình của 

Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh 

Tiếp sóng 

chương trình của 

Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh 

Khung 

giờ phát 

sóng của 

Đài Phát 

thanh và 

Truyền 

hình tỉnh 

và Đài 

Tiếng 

nói Việt 

Nam là 

cố định 

05h30’ - 

06h00’ 
30’ 

Phát sóng 

chương trình của 

Đài Truyền thanh 

huyện 

Tiếp sóng 

chương trình của 

Đài Truyền thanh 

huyện 

06h00’ - 

06h30’ 
30’ 

Tiếp sóng  

chương trình thời 

sự 

của Đài Tiếng nói 

Việt Nam 

Tiếp sóng 

chương trình thời sự 

của Đài Tiếng nói 

Việt Nam 

06h30’ - 

06h45’ 
15’  

Phát sóng 

chương trình của Đài 

Truyền thanh cấp xã 

 

 

Chiều 

17h00’ - 

17h30’ 
30’ 

Tiếp sóng 

chương trình của 

Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh 

Tiếp sóng 

chương trình của 

Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh 

17h30’ - 

18h00’ 
30’ 

Phát sóng 

chương trình của 

Đài Truyền thanh 

huyện 

Tiếp sóng 

chương trình của 

Đài Truyền thanh 

huyện 

18h00’ - 

18h45’ 
45’ 

Tiếp sóng 

chương trình thời 

sự của Đài Tiếng 

nói 

Việt Nam 

Tiếp sóng 

chương trình thời sự 

của Đài Tiếng nói 

Việt Nam 

18h45’ - 

19h00’ 
15’  

Phát sóng chương 

trình của Đài Truyền 

thanh xã, thị trấn 

 

* Ghi chú: Ngoài khung giờ tiếp, phát sóng buổi sáng và buổi chiều, tùy vào điều 

kiện thực tế, Đài Truyền thanh huyện có thể bố trí phát sóng khung giờ buổi trưa, thời 

gian từ 11h00’ - 12h30’. 
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