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SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số:       /QĐ-STTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Phú Thọ, ngày       tháng 4 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành bộ tiêu chí chấm điểm, xếp loại hàng năm đối với Đài Truyền 

thanh - Truyền hình các huyện, thành , thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Căn cứ Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND 

tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Thông tin và Truyền thông;  

Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, 

công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí chấm điểm, xếp 

loại hàng năm đối với Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành , thị 

trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký, thay thế các quyết 

định trước đó về nội dung này. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; các phòng, đơn vị thuộc Sở; Đài Truyền 

thanh - Truyền hình các huyện, thành, thị và các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- GĐ, các PGĐ; 

- Đài TTTH các huyện, thành, thị (t/hiện); 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu VT, VP (DA). 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

Trịnh Hùng Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Tên đơn vị:.............................................................. 

 

BỘ TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI NĂM ... 

(Áp dụng đối với Đài TTTH cấp huyện) 

 

STT Nội dung tiêu chí 
Điểm 

tối đa 

Điểm tự 

chấm 

Tài liệu 

kiểm chứng 

I Kết quả thực hiện nhiệm vụ 85   

1 

Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo tuyên 

truyền của Sở Thông tin và Truyền 

thông trên đài truyền thanh cấp huyện 

25  

Số văn bản tương ứng số chương 

trình, tin, bài phát trên đài huyện; kết 

quả thực hiện phát sóng, tiếp sóng 

trên đài truyền thanh cấp xã 

2 

Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo tuyên 

truyền của Huyện ủy, HĐND, UBND 

huyện và các chương trình phối hợp với 

các đơn vị thuộc huyện 

20  

Số văn bản tương ứng số chương 

trình, tin, bài phát trên đài huyện; kết 

quả thực hiện phát sóng, tiếp sóng 

trên đài truyền thanh cấp xã 

3 

Phối hợp với Phòng VHTT trong việc 

tham mưu cho UBND cấp huyện đầu tư, 

nâng cấp hệ thống truyền thanh cấp 

huyện và cấp xã trên địa bàn, đảm bảo 

duy trì tỷ lệ phủ sóng phát thanh đài cấp 

huyện và cấp xã đạt 95% trở lên. 

5  
Văn bản tham mưu; kết quả thực 

hiện 

4 
Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 

UBND cấp huyện với Đài PTTH tỉnh 
5  

Số lượng tin, bài, chương trình theo 

quy chế; số lượng vượt so với quy chế 

5 
Cập nhật đầy đủ tin, bài trên trang TTĐT 

của huyện, thành, thị 
5  

Ghi rõ: Có/Không quản trị trang; số 

lượng tin, bài đăng tải trong năm 

6 

Có ít nhất 10 tin, bài cộng tác với Báo 

Phú Thọ, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và 

các cơ quan báo chí, tuyên truyền khác 

5  
Thống kê rõ tin, bài được đăng tải 

trên từng cơ quan báo chí, Cổng 

TTĐT tỉnh 

7 
Tổ chức tốt việc hướng dẫn chuyên môn, 

nghiệp vụ đối với Đài TT cấp xã 
5  

Hình thức tổ chức (hội nghị, lớp tập 

huấn), nội dung, thời gian tổ chức, số 

lượng cán bộ tham gia 

8 
Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo 

(định kỳ, đột xuất, báo cáo nhanh) 
5  

 

9 
Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập 

huấn do Sở TT&TT tổ chức 
5  

Tham gia đảm bảo thời gian, đúng 

thành phần triệu tập 

10 
Tham gia đầy đủ các cuộc họp, hội nghị 

do Sở TT&TT triệu tập 
5  

Tham gia đảm bảo thời gian, đúng 

thành phần triệu tập 

II Điểm thưởng 15   

11 

Có tác phẩm đạt giải cao (Giải nhì trở lên) 

tại các cuộc thi về chuyên môn, nghiệp vụ 

cấp tỉnh trở lên. 

10  Ghi rõ cuộc thi tham gia, đạt giải gì 

12 

Có đổi mới, sáng tạo, xây dựng chương 

trình, chuyên mục đặc sắc hoặc mang tính 

đặc thù của địa phương. 

5  Có tài liệu minh chứng 

IV Tổng điểm 100   

* Xếp loại: 

- Hoàn thành Xuất sắc: Từ 85 đến 100 điểm. 

- Hoàn thành Tốt: Từ 70 đến dưới 85 điểm. 

- Hoàn thành: Từ 60 đến dưới 70 điểm. 

- Không hoàn thành: Dưới 60 điểm. 
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