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KÊ HOẠCH 

Triển khai Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh – truyền hình 

 cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Nha Trang 

 

 Thực hiện Công văn số 6273/KH-UBND  ngày 22/6/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về Kế hoạch Triển khai Đề án “Quản lý hoạt động truyền 

thanh – truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, 

 

Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 

“Quản lý hoạt động truyền thanh – truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa 

bàn thành phố như sau: 

 I. MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2020 

 - Đài Truyền thanh thành phố được trang bị các thiết bị phục vụ việc số hóa 

sản xuất chương trình phát thanh. 

 - 100% người làm việc tại Đài Truyền thanh thành phố được đào tạo, bồi 

dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm. 

 - Đài Truyền thanh thành phố được trang bị 100% hệ thống truyền thanh 

không dây 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Kiện toàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực  

a) Nội dung: 

- Tổ chức tập huấn cung cấp các thông tin chuyên đề nâng cao nhận thức đội 

ngũ viên chức của Đài Truyền thanh thành phố. 

- Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, 

nghiệp vụ, kỹ thuật, công nghệ thông tin cho đội ngũ viên chức của Đài Truyền 

thanh thành phố. 

 b)Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2020. 

c) Cơ quan thực hiện: Đài Truyền thanh thành phố 

d) Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nội vụ và các cơ 

quan, đơn vị liên quan. 

2. Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng  

 a) Nội dung: 

- Về cơ sở vật chất: Đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống thiết bị sản xuất 

chương trình phát thanh số của Đài Truyền thanh thành phố, đồng bộ với các thiết bị 
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sản xuất chương trình phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa để 

cung cấp các chương trình phát thanh cho Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. 

- Hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn sóng: 

+ Khuyến khích Đài Truyền thanh thành phố sử dụng phương thức truyền thanh 

không dây và ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa vào truyền dẫn phát thanh. 

b) Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2020. 

c) Cơ quan thực hiện: Đài Truyền thanh thành phố. 

d) Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính – Kế 

hoạch và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

 3. Nâng cao chất lượng nội dung chương trình 

a) Nội dung: 

- Bảo đảm cung cấp thông tin thời sự phán ánh kịp thời tình hình chính trị 

kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương với nội dung phong 

phú, hình thức thể hiện hấp dẫn. 

- Bảo đảm cung cấp các thông tin thiết yếu, các chương trình khuyến nông 

khuyến ngư, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, giúp người dân có kiến 

thức áp dụng vào tình hình thực tế tại địa phương với nội dung ngắn gọn và dễ 

hiểu. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, truyền dẫn các chương trình 

phát thanh, xây dựng cơ chế thu nhận và xử lý thông tin phản hồi từ người dân một 

cách nhanh chóng, chính xác. 

b) Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2020. 

c) Cơ quan thực hiện: Đài Truyền thanh thành phố. 

d) Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Tuyên giáo Thành 

ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin: Theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Kế 

hoạch; định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân 

thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông. 

 2. Đài Truyền thanh thành phố 

- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; định kỳ 

trước ngày 30/11 hàng năm, gửi báo cáo về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng 

hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo qui định.  

- Chủ động khai thác, quản lý sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ 

thuật, truyền dẫn phát sóng. 

- Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, quyết định thời lượng phát 

sóng ; đảm bảo, nâng cao chất lượng nội dung chương trình phát thanh.  

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch  

Bố trí ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để 

tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại mục II. 
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Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện 

nghiêm các nội dung tại văn bản này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc 

thì kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Phòng Văn hóa 

và Thông tin) để xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh Khánh Hòa (b/c); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (b/c) (VBĐT);  

- Các đơn vị tại Mục III Kế hoạch này; 

- Thường trực Thành ủy (b/c); 

- Thường trực Hội đồng nhân dân TP; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP; 

- Lãnh đạo VP HĐND và UBND TP; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Khánh 
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