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HƯỚNG DẪN 

Tiêu chí chấm điểm thi đua 

Đối với hoạt động Đài Truyền thanh xã, phường năm 2019 
 

Kính gửi: UBND các xã, phường 
 

Căn cứ Quyết định số 2970/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của UBND thành 

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

đánh giá, chấm điểm và xếp loại khen thưởng của khối thi đua thuộc thành phố 

Nha Trang, 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn tiêu chí chấm điểm thi đua hoạt 

động Đài Truyền thanh xã, phường năm 2019 như sau: 
 

I. NỘI DUNG THI ĐUA 
 

TT Nhiệm vụ, chỉ tiêu Điểm 

thực hiện 

Điểm tối đa Ghi chú 

1 Thực hiện tốt chương trình tiếp âm 

đài 3 cấp. 

 

 

06 
 

6 

 

2 Thực hiện đầy đủ phát thanh các bài 

tuyên truyền do Phòng Văn hóa và 

Thông tin biên soạn, hướng dẫn. 

12 12  

3 Thực hiện biên tập, phát thanh tin địa 

phương theo chỉ đạo của Đảng ủy, 

UBND xã, phường. 

06 6  

   4 Lập sổ nhật ký chương trình hoạt 

động của Đài hàng tháng; sổ lưu trữ 

tài liệu phát tin tuyên truyền của Đài; 

đóng tập lưu trữ tài liệu tuyên truyền 

theo quy định.  

04 4  

   5 Đảm bảo số loa tuyên truyền theo 

quy định.(tính tại thời điểm kiểm tra) 

16            16  

   6 Thực hiện chế độ báo cáo tháng đầy 

đủ theo quy định. 

      06 6  

 ĐIỂM HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU 50 50  Quy đổi hệ 

số 05 điểm 

 



 2 

 

II. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ ĐIỂM THƯỞNG, PHẠT 

1. Cách tính điểm: 

a) Nội dung 1:  

- Thực hiện đầy đủ chương trình tiếp âm đài 3 cấp theo giờ quy định, thì 

hưởng số điểm là 3 điểm, nếu trong năm Đài không thực hiện tiếp âm theo quy 

định bị ngừng hoạt động từ 5 đến 10 ngày thì bị trừ 0.5 điểm.  

b) Nội dung 2: 

Thực hiện phát tin đầy đủ các bài, thời gian do Phòng Văn hóa và Thông 

tin hướng dẫn thì hưởng 12 điểm, nếu trong tháng Phòng sẽ tổ chức kiểm tra đột 

xuất (không thông báo trước) nếu phát hiện xã, phường nào không thực hiện 

theo đúng hướng dẫn của Phòng thì trừ 01 điểm cho 1 đợt kiểm tra. 

c) Nội dung 3: 

Thực hiện biên tập và phát tin địa phương thì được hưởng 0,5 điểm/01 tin, 

nhưng không quá điểm 06 điểm/ năm; không phát tin không tính điểm (có hồ sơ 

lưu trữ ). 

d) Nội dung 4: 

Hàng tháng thực hiện lập sổ nhật ký chương trình hoạt động, đóng tập tài 

liệu lưu trữ, thì được hưởng 04 điểm, nếu không thực hiện thì không điểm. 

đ) Nội dung 5: 

Đảm bảo số cụm loa hoạt động bình thường từ 90% trở lên thì được số điểm 

là 16 điểm, từ 81% đến 90% thì hưởng 12 điểm, từ 71% đến 80% thì hưởng 10 

điểm, từ 51% đến 70% thì hưởng 05 điểm, dưới 50% thì không tính điểm. 

e) Nội dung 6: 

Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo tháng theo quy định trước ngày 20 hàng 

tháng thực hiện đầy đủ 12 tháng thì được hưởng 06 điểm,  nếu báo cáo trễ hạn trừ 

0.5 điểm. Ngày báo cáo tính ngày số Công văn đến của văn thư Phòng Văn hóa và 

Thông tin hoặc ngày gửi qua địa chỉ email công vụ của công chức phụ trách. 

2. Điểm thưởng: 

 3. Điểm trừ: 

- Xã, phường nào không tham dự giao ban định kỳ và đột xuất của phòng 

văn hóa và Thông tin mời thì trừ 0.5 điểm/01 cuộc họp (nếu vắng có lý do chính 

đáng được UBND xã, phường xác nhận thì không trừ điểm). 

- Trong năm xã, phường nào để hệ thống loa tuyên truyền không đúng 

quy định thì trừ 01 điểm/01 lần kiểm tra. 

- Trong năm xã, phường nào không đảm bảo tốt công tác an toàn hệ thống 

Đài, để xảy ra mất cắp tài sản, hồ sơ tại Đài, công tác phòng, chống cháy nổ tại 

phòng máy của đài không an toàn thì sẽ hạ thi đua xuống 1 bậc. 

 

III. CÁCH XẾP LOẠI 

Căn cứ vào kết quả các văn bản báo cáo của UBND các xã, phường và biên 

bản kiểm tra của các Tổ kiểm tra của Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố sẽ 

tổng hợp và tổ chức đánh giá xếp loại công tác hoạt động đài truyền thanh cho từng 

xã, phường một cách công khai, dân chủ, chính xác, khách quan. 
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 Cách tính điểm xếp loại thi đua như sau: Từ 4,1 điểm đến 5 điểm xếp loại 

xuất sắc; từ 3,1 điểm đến 4 điểm xếp loại khá; từ 2,1 điểm đến 3 điểm xếp loại 

trung bình; từ 0 điểm đến 2 điểm xếp loại yếu. 

IV. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC 

1. Thực hiện chế độ báo cáo tổng kết cho Phòng Văn hóa và Thông tin 

thành phố đúng thời gian quy định chậm nhất là ngày 10/12. Nếu quá thời gian 

trên thì trừ 02 điểm. 
 

Trên đây là hướng dẫn tiêu chí chấm điểm thi đua hoạt động Đài truyền 

thanh xã, phường năm 2019. Đề nghị UBND các xã, phường và các bộ phận 

chuyên môn của Phòng có trách nhiệm triển khai, theo dõi và đánh giá kết quả 

triển khai thực hiện theo nội dung quy định trên./. 

  

 

Nơi nhận:                                                             
- Như trên; 
- Phòng Nội vụ TP(b/c); 
- Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng. 

- Lưu: VT, Trâm, Vy ( 32) 

 TRƯỞNG PHÒNG  

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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