
Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các xã, phường; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Phòng Tài chính kế hoạch. 

 

     Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang nhận được Công văn số 1266/BC-

VHTT-PT ngày 27/9/2018 của phòng Văn hóa và Thông tin về việc báo cáo kết 

quả kiểm tra hoạt động Đài Truyền thanh xã, phường. Ủy ban nhân dân thành phố 

có ý kiến như sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, phường: 

- Tăng cường 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. 

- Bố trí, phân công ổn định đối với cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh cơ 

sở. 

- UBND xã Vĩnh Lương, phường Tân Lập chỉ đạo cán bộ phụ trách Đài 

Truyền thanh cơ sở sửa chữa 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 

- 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. 

2. Phòng Tài chính kế hoạch: 

-  Chủ trì, phối hợp phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn các phường 

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

dụng kinh phí trang bị máy vi tính phục vụ công tác phát thanh. Báo cáo kết quả về 

UBND thành phố trước ngày 30/10/2018. 

- Kiểm tra và tham mưu UBND thành phố đầu tư mới máy phát thanh 

cho Đài truyền thanh các phường Tân Lập, Vạn Thắng, Vĩnh Phước, xã Vĩnh 

Thạnh, Phước Đồng trong năm 2019. Hoàn thành trước ngày 15/11/2018. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin: 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  7090   /UBND - VP 

 

Nha Trang, ngày  10   tháng 10   năm  2018  

V/v kiểm tra hoạt động của Đài Truyền 

Thanh xã, phường 



- Phối hợp phòng Tài chính kế hoạch tham mưu UBND thành phố xem 

xét cấp kinh phí mua sắm mới trang thiết bị phục vụ công tác phát thanh như máy 

vi tính, đầu tư thay mới máy phát thanh đã cũ cho các đơn vị. 

 Yêu cầu các đơn vị nêu trên triển khai thực hiện ./.  

 

Nơi nhận:              

- Như trên;                            

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;  

- Lãnh đạo VP;                                         

- Lưu VT , Triệu (CV). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
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