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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra hoạt động Đài Truyền thanh xã, phường  

đợt 2 năm 2018. 

 

 Thực hiện Công văn số 451/UBND-VHTT ngày 20/01/2017 của UBND 

thành phố về việc Triển khai thực hiện Quyết định 52/2016/QĐ-TTg ngày 

06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt dộng thông tin cơ 

sở và Công văn số 5799/UBND-TP ngày 30/8/2017 của UBND thành phố về 

việc tăng cường phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trên hệ thống Đài 

Truyền thanh xã, phường; 

Căn cứ Công văn số 183/VHTT-PT ngày 01/02/2018 của Phòng Văn hóa 

và Thông tin thành phố Nha Trang về việc Hướng dẫn tiêu chí chấm điểm thi 

đua đối với hoạt động Đài Truyền thanh xã, phường năm 2018; 

Phòng Văn hóa - thông tin thành phố xây dựng Kế hoạch kiểm tra hoạt 

động Đài Truyền thanh xã, phường đợt 2 năm 2018 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm kịp thời chấn chỉnh tình hình hoạt động Đài Truyền thanh xã, 

phường  trong năm 2018. 

2. Nâng cao ý thức và trách nhiệm của cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh 

cơ sở, nhất là việc thực hiện phát thanh tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp 

luật mới, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị - xã hội, an ninh – quốc phòng của 

trung ương, tỉnh, thành phố và địa phương. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Công tác phát thanh tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, 

tuyên truyền nhiệm vụ chính trị - xã hội, an ninh – quốc phòng của trung ương, 

tỉnh, thành phố và địa phương từ ngày 01 tháng 1 đến ngày 30 tháng 8 năm 2018 

của Đài Truyền thanh xã, phường. 

2. Công tác cập nhật và lưu trữ các tài liệu tuyên truyền: văn bản, bài 

tuyên truyền, đĩa CD, file âm thanh ... 

3. Kiểm tra sổ nhật ký chương trình hoạt động của Đài hàng tháng. 

4. Kiểm tra cơ sở vật chất của Đài Truyền thanh xã, phường. 

5. Tiến hành kiểm tra thực tế tình hình hoạt động của các cụm loa trên địa 

bàn xã, phường. 

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN KIỂM TRA 

Trong đợt 2 năm 2018, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố kiểm tra 

các Đài Truyền thanh sau: 

1. Ngày 13/9/2018, lúc 14 giờ 

Kiểm tra Đài Truyền thanh Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường. 

2. Ngày 14/9/2018, lúc 14 giờ 
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Kiểm tra Đài Truyền thanh Phước Tiến, Vĩnh Hải. 

3. Ngày 17/9/2018, lúc 14 giờ 

Kiểm tra Đài Truyền thanh Phương Sài, Xương Huân 

4. Ngày 18 /9/2018, lúc 08 giờ 

Kiểm tra Đài Truyền thanh Vĩnh Hòa, Vĩnh Lương 

         IV. THÀNH PHẦN KIỂM TRA 

 1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

 - Ông Đinh Văn Cường, Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin, Tổ 

trưởng.   

 - Bà Đỗ Thanh Hà Vy, Nhân viên Phòng Văn hóa và Thông tin, Thành viên . 

 - Ông Võ Long Khánh,  Nhân viên Phòng Văn hóa và Thông tin, Thành viên. 

 2.UBND các xã, phường được kiểm tra mời: 

 - Đ/c Phó Chủ tịch phụ trách Văn xã. 

 - Cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh cơ sở. 

 

 Đề nghị lãnh đạo UBND các xã, phường trên chỉ đạo cán bộ phụ trách 

Đài Truyền thanh chuẩn bị đầy đủ các nội dung kiểm tra để thuận tiện cho Tổ 

kiểm tra làm việc.  

 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra hoạt động Đài truyền thanh xã, phường đợt 

2 năm 2018 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố./. 

 

 
Nơi nhận:                                            

- UBND TP (VBĐT) (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- UBND 08 xã, phường kiểm tra; 

- Trang Thông tin điện tử; 

- Trưởng phòng;  

- Lưu: VT, Vy, Khánh. 

                                                                     

                                                                       

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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