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BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra hoạt động Đài Truyền thanh xã, phường 

 năm 2018. 

 

Căn cứ Quyết định số 4831/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND thành 

phố Nha Trang về Ban hành quy định tổ chức các khối thi đua và thực hiện chấm 

điểm xếp loại khen thưởng của UBND thành phố Nha Trang, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố báo cáo triển khai thực hiện như sau: 

1. Tình hình triển khai: 

- Phòng Văn hóa và Thông tin đã xây dựng Kế hoạch số 1066/KH-VHTT-PT 

ngày 09/8/2018 về việc Kiểm tra hoạt động Đài Truyền thanh xã, phường đợt 1 

năm 2018 và Kế hoạch số 1199/KH-VHTT-PT ngày 10/9/2018 về việc Kiểm tra 

hoạt động Đài Truyền thanh xã, phường đợt 2 năm 2018. 

-Từ ngày 15/8/2018 đến ngày 21/9/2018, đã tổ chức kiểm tra tại 20 xã, phường.  

2. Kết quả thực hiện 

a) Hồ sơ pháp lý 

 - Hiện nay, các  xã, phường đang tiến hành xin gia hạn Giấy phép sử dụng 

tần số và thiết bị vô tuyến điện, trừ phường Lộc Thộ đã bị mất giấy phép.  

- Qua kiểm tra, hầu hết các cán bộ phụ trách Đài đều không mở hồ sơ pháp 

lý của Đài Truyền thanh. Do đó, Phòng Văn hóa và Thông tin đã yêu cầu các cán 

bộ phụ trách Đài Truyền thanh bổ sung hồ sơ pháp lý gồm Quy chế hoạt động của 

Đài Truyền thanh cơ sở, Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, sơ đồ 

vị trí các cụm loa, sổ theo dõi tình hình hoạt động của máy phát và các cụm loa trên 

địa bàn.  

b) Công tác phát thanh tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, 

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

trung ương, tỉnh, thành phố và địa phương từ 01/01 đến 30/8 năm 2018. 

- Có 20/20 Đài Truyền thanh xã, phường đã thực hiện tiếp sóng chương trình 

thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Khánh Hòa, 

Đài Truyền thanh thành phố.  

- Có 04 phường phát thanh các bài tuyên truyền theo hướng dẫn của thành phố 

rất ít như Lộc Thọ, Tân Lập, Phước Hải, Vĩnh Hòa. Riêng phường Tân Lập không 

mở sổ theo dõi phát thanh các bài tuyên truyền theo hướng dẫn của thành phố.  

c) Công tác cập nhật và lưu trữ các tài liệu tuyên truyền. 

- Cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh các xã, phường đã thực hiện công tác 

cập nhật và lưu trữ văn bản tuyên truyền. Trong đó, 10/20 xã phường lưu trữ và cập 
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nhật văn bản thông tin, tuyên truyền từng tháng và sắp xếp cụ thể theo hướng dẫn 

của Phòng Văn hóa và Thông tin là Vĩnh Trung, Vĩnh Lương, Vĩnh Thái, Vĩnh 

Phương, Xương Huân, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Thọ, Vạn Thắng, Phước Tân, Vĩnh Hải. 

- Có 07/20 xã, phường chưa phân loại văn bản thông tin, tuyên truyền cụ thể 

như Vĩnh Hiệp, Ngọc Hiệp, Phước Hòa, Phước Hải, Phương Sài, Vĩnh Trường, 

Phước Tiến.   

- Có 03/20 xã, phường chưa thực hiện cập nhật văn bản và lưu trữ tài liệu 

tuyên truyền là Tân Lập, Lộc Thọ, Vĩnh Hòa.  

d) Sổ nhật ký chương trình hoạt động của Đài Truyền thanh hàng tháng 

- Các xã, phường đã mở sổ nhật ký chương trình hoạt động Đài Truyền thanh 

hàng tháng, riêng Vĩnh Trung, Vĩnh Lương, Vĩnh Phương, Vĩnh Thái, Xương 

Huân, Phước Tân, Vĩnh Hải, Vạn Thắng, Vĩnh Nguyên ghi chép cụ thể thời gian 

phát thanh, Vạn Thắng và Vĩnh Nguyên có mở sổ theo dõi tình hình hoạt động của 

máy phát và các cụm loa. 

- Có 04 phường Lộc Thọ, Vĩnh Hòa và Vĩnh Hiệp không mở sổ nhật ký phát 

thanh, phường Tân Lập chỉ mở sổ nhật ký tháng 6 và 7.   

đ) Cơ sở vật chất của Đài Truyền thanh xã, phường 

- Có 14/20 xã, phường đã trang bị máy vi tính riêng cho Đài Truyền thanh 

xã, phường là Vĩnh Trung, Vĩnh Phương, Vĩnh Thái, Vĩnh Lương, Vĩnh Hiệp, Vĩnh 

Nguyên, Xương Huân, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thọ, Phước Hòa, Vĩnh Hải, Phước Tiến, 

Vĩnh  Trường; riêng Phước Hải có máy tính riêng nhưng đã hỏng.  

- Có 06/20 xã, phường chưa trang bị máy vi tính riêng cho Đài Truyền thanh 

xã, phường là Phước Tân, Lộc Thọ, Ngọc Hiệp, Vạn Thắng, Phương Sài, Tân Lập. 

e) Tình hình hoạt động của hệ thống các cụm loa 

STT Đài Truyền 

thanh xã, 

phường 

Tổng số 

cụm loa 

Số cụm loa 

hoạt động 

Số cụm loa 

không 

hoạt động 

Độ phủ sóng 

phát thanh 

trên địa bàn 

Đề xuất lắp 

thêm cụm loa 

1 Vĩnh Trung 16 16 0 Phủ sóng kín  

2 Vĩnh Phương 38 35 3 Phủ sóng kín  

3 Vĩnh Lương 44 44 0 Phủ sóng kín  

4 Vĩnh Thái 19 18 1 Phủ sóng kín Tại Khu tái định 

cư Đất Lành 

5 Vĩnh Hiệp 16 14 2 Tổ 18, 9, Vĩnh 

Điềm Trung và 

Gò Dện chưa 

có cụm loa 

Tại Khu tái định 

cư Gò Dện 

6 Phước Tân 17 15 2 Phủ sóng kín  

7 Tân Lập 10 05 5 Tổ 01, 02 

Hồng Bàng, 

Tổ 01 Nguyễn 

thiện Thuật, 
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Tổ 01 Lê 

Thánh Tôn 

chưa có cụm 

loa 

8 Lộc Thọ 08 08 0  Tại Trần Phú, 

Tuệ Tĩnh, Trần 

Quang Khải, Biệt 

Thự, Trần Phú 

9 Ngọc Hiệp 22 22 0 Phủ sóng kín  

10 Vạn Thắng 10 05 5 (đã khắc 

phục 4) 

Phủ sóng kín  

11 Vĩnh Thọ 17 16 1  Thay mới và lắp 

thêm tại khu vực 

32 -33 Sơn Hải. 

12 Phước Hòa 10 10 0 Phủ sóng kín  

13 Phước Hải 17 13 4 Phủ sóng kín 

trừ khu VCN 

 

14 Vĩnh Nguyên 22 22 0 Phủ sóng kín  

15 Vĩnh Trường 19 19 0 Phủ sóng kín 

trừ khu đô thị 

An Viên 

 

16 Vĩnh Hải 17 17 0 Phủ sóng kín  

17 Phương Sài 10 09 1 Tổ 7 và 8 chưa 

có cụm loa 

Thay mới và lắp 

thêm 04 cụm 

18 Phước Tiến 10 09 1 Phủ sóng kín  

19 Xương Huân 10 10 0 Phủ sóng kín  

20 Vĩnh Hòa 25 25 0 Phủ sóng kín  

 3. Đánh giá chung: 

          a) Ưu điểm 

          Nhìn chung các Đài Truyền thanh cơ sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp sóng 

chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh 

Khánh Hòa, Đài Truyền thanh thành phố. Một số Đài đã thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến người dân ở 

thành phố như Vĩnh Thọ, Vĩnh Thái, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Lương, Xương Huân.. 

          b) Hạn chế 

- Hoạt động của Đài Truyền thanh xã, phường chưa được sự quan tâm lãnh 

đạo, chỉ đạo sát sao của một số cấp ủy, UBND các xã, phường nên gặp khó khăn 

trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Cán bộ phụ trách Đài truyền thanh xã , phường thay đổi liên tục, chưa nắm 

rõ về quy định hoạt động của Đài Truyền thanh nên không đảm bảo được nhiệm vụ 

như yêu cầu của Phòng Văn hóa và Thông tin.  
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- Một số cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh cũ sau khi nghỉ đã không bàn 

giao hồ sơ lưu trữ của Đài Truyền thanh cho cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh 

mới, gây lúng túng, thiếu sót trong việc tiếp nhận công việc hoạt động của Đài. 

- Đài Truyền thanh các xã, phường chưa thực hiện đúng các quy định hoạt 

động của Đài Truyền thanh cơ sở nhất là thực hiện tuyên truyền các chính sách, 

pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến người dân ở địa phương. 

- Sổ nhật ký phát thanh hàng tháng và tin bài địa phương thiếu phê duyệt của 

lãnh đạo địa phương.  

4. Kiến nghị 

a) Đối với UBND thành phố: 

Một là, đề nghị UBND thành phố xem xét chỉ đạo cho UBND xã Vĩnh Thái, 

Vĩnh Hiệp, phường Lộc Thọ, Tân Lập, Phương Sài, Vĩnh Trường, Phước Hải 

nghiên cứu đề xuất vị trí, kinh phí thực hiện lắp đặt các cụm loa ở các Khu đô thị 

mới, Khu tái định cư, Khu dân cư chưa có loa phát thanh. 

Hai là, đề nghị UBND thành phố xem xét chỉ đạo cho Phòng Tài chính- Kế 

hoạch hướng dẫn sử dụng kinh phí trang bị máy vi tính cho UBND các phường 

Phước Tân, Lộc Thọ, Ngọc Hiệp, Vạn Thắng, Phương Sài, Tân Lập, Phước Hải. 

Ba là, đề nghị UBND thành phố xem xét chỉ đạo cân đối kinh phí đầu tư mới 

máy phát thanh cho Đài Truyền thanh các phường Tân Lập, Vạn Thắng, Vĩnh 

Phước, Vĩnh Thạnh, Hòn Rớ Phước Đồng trong năm 2019, vì máy đã cũ. 

Bốn là, đề nghị UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các xã, phường 

cần bố trí, phân công ổn định đối với cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh cơ sở. 

b) Đối với UBND các xã, phường 

Một là, đề nghị UBND xã Vĩnh Lương, phường Tân Lập chỉ đạo cán bộ phụ 

trách Đài Truyền thanh cơ sở sữa chửa lại hệ thống loa ở các thôn, tổ dân phố để 

phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền nhất là mùa mưa bão năm 2018, vì các 

vị trí lắp đặt loa đã bị hỏng. 

Hai là, đề nghị UBND xã, phường chỉ đạo cán bộ phụ trách Đài Truyền 

thanh cơ sở thực hiện quản lý hồ sơ hoạt động của Đài theo đúng hướng dẫn của 

Phòng Văn hóa và Thông tin, mở sổ nhật ký, lưu trữ văn bản phát thanh tuyên 

truyền theo đúng quy định.  

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động Đài Truyền thanh xã, phường 

năm 2018 của Phòng Văn hóa và Thông tin./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND.TP (b/c) (VBĐT); 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy (b/c); 

- UBND 20 xã, phường kiểm tra (VBĐT); 

- Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Vy. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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