
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1292 /BC-VHTT-HCTH Nha Trang, ngày 17 tháng 10 năm 2019 

BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra hoạt động Đài Truyền thanh xã, phường năm 2019 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 116/VHTT-PT ngày 22/01/2019 của Phòng Văn 

hóa và Thông tin thành phố về việc hướng dẫn chấm điểm thi đua đối với hoạt 

động Đài Truyền thanh xã, phường năm 2019; 

Ngày 02/10/2019, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã ban hành 

Công văn số 1238/VHTT-TTCS về việc thông báo lịch kiểm tra để chấm điểm 

thi đua đối với hoạt động Đài Truyền thanh xã, phường năm 2019. 

Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo kết quả kiểm tra cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA 

Đã thực hiện kiểm tra hoạt động Đài truyền thanh 27/27 xã, phường (bảng 

tổng hợp chi tiết kèm theo Báo cáo này).    

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG, ĐỀ NGHỊ 

1. Đánh giá chung: 

a) Ưu điểm: 

- Một số xã, phường đã thực hiện rất tốt trong công tác lập hồ sơ lưu 

trữ các nội dung tuyên truyền trên Đài truyền thanh theo văn bản hướng dẫn 

của Phòng như: phường Vĩnh Thọ, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Trung , 

Vĩnh Lương. 

- Nhiều lãnh đạo xã, phường không bút phê chỉ đạo trực tiếp trên văn vản 

hướng dẫn tuyên truyền của Phòng để giao cụ thể cho cá nhân phụ trách thực 

hiện tuyên truyền. Hầu hết công chức văn hóa - xã hội, chuyên trách đài truyền 

thanh giải trình lý do vì toàn bộ văn bản hướng dẫn tuyên truyền do Phòng gửi 

về xã, phường thông qua hệ thống E-Office, lãnh đạo phường xử lý, chỉ đạo và 

chuyển trực tiếp cho công chức hoặc chuyên trách đài thực hiện thông qua E-

Office, không còn thực hiện thao tác bút phê trên văn bản giấy. 

- Công tác lập sổ nhật ký hoạt động đài truyền thanh hàng tháng được các 

xã, phường thực hiện tương đối nghiêm túc. 

b) Hạn chế:  

- Cán bộ phụ trách Đài xã, phường thường xuyên thay đổi, có xã, phường 

từ 2 đến 3 tháng thay đổi 01 lần cán bộ phụ trách Đài. 

- Số loa truyền thanh thường bị hư, nhưng cán bộ phụ trách Đài không 

biết và không xử lý, sửa chữa kịp thời. 
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-  Còn nhiều xã, phường chưa mở sổ theo dõi hệ thống loa hoạt động hàng 

ngày.  

- Còn nhiều Đài Truyền thanh xã, phường không phát nội dung tuyên 

truyền do thành phố chỉ đạo, chủ yếu chỉ thực hiện nhiệm vụ tiếp âm, vì cán bộ 

phụ trách Đài hoạt động kiêm nhiệm không có thời gian phát thanh tuyên truyền. 

2. Kiến nghị, đề xuất: 

Qua kiểm tra, Phòng Văn hóa và Thông tin xin kiến nghị một số nội dung 

như sau: 

a) Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông kiến nghị Bộ Thông tin và 

Truyền thông nên xem xét lại vai trò, vị trí của cán bộ phụ trách Đài Truyền 

thanh cơ sở mà có chế độ, chính sách cho phù hợp với tình hình mới. 

- Hiện nay hệ thống loa truyền thanh xã, phường sử dụng hệ truyền thanh 

vô tuyến nên thường bị hư hỏng nhanh, nhưng không có cơ quan chuyên môn hỗ 

trợ xã, phường xử lý, sửa chữa kịp thời, trong khi đó cán bộ phụ trách Đài kiêm 

nhiệm không có chuyên môn kỹ thuật, kinh phí lắp đặt, sửa chữa khá lớn. 

b) Đối với UBND thành phố: 

Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Phòng Nội vụ xem xét tham mưu 

UBND thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường nên cố gắng ổn định 

bộ máy kiêm nhiệm hoạt động Đài truyền thanh cơ sở để thực hiện nhiệm vụ 

chính trị, hạn chế việc thay đổi cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh xã, phường. 

c) Đối với UBND các xã, phường: 

Đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo công chức Văn hóa - Xã 

hội, chuyên trách Đài truyền thanh thực hiện đầy đủ các nội dung hướng dẫn của 

Phòng Văn hóa và Thông tin trong công tác chuyên môn, tuyên truyền không 

nên thực hiện nhiệm vụ mang tính đối phó. 

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

phường năm 2019 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố./. 

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

- UBND thành phố (VBĐT) (b/c); 

- Ban  Tuyên giáo Thành ủy (b/c); 

- UBND các xã, phường (VBĐT); 
- Trưởng phòng; Phó Trưởng phòng (đ/c Trang); 
- Lưu: VT, Trâm, Khánh. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

BẢNG TỔNG HỢP 

Kết quả kiểm tra hoạt động đài truyền thanh xã, phường năm 2019 

(Kèm theo Báo cáo số 1292/BC-VHTT-TTCS ngày 17/10/2019 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố) 

 
 

TT Xã, phường 

Nội dung phát thanh 

tuyên truyền và lưu trữ 

văn bản chỉ đạo tuyên truyền 

trên hệ thống Đài do Phòng 

ban hành (46 văn bản) 

Sổ Nhật ký 

hoạt động đài truyền thanh Sổ theo dõi hệ 

thống loa hoạt 

động hàng ngày 

Ghi chú 

Tập 

hợp, 

lưu trữ 

đầy đủ 

Bút phê chỉ đạo thực 

hiện của Lãnh đạo 

UBND trên văn bản 

Mở sổ đầy đủ 

từ tháng 01 

đến tháng 

09/2019 

Xác nhận của 

UBND xã, 

phường 

Có Không Có Không Có Không  

01 Vĩnh Ngọc X  X X X   X  

02 Vĩnh Trung X 42/46  X X  X   

03 Vĩnh Phương X 17/46  
Thiếu tháng 

09/2019 
 X  X  

04 Vĩnh Lương X 46/46  X X   X  

05 Vĩnh Hiệp X 27/46  X X  X   

06 Vĩnh Thái X  X X X   X  

07 Vĩnh Thạnh X 

46/46 
(không có 

chữ ký của 

lãnh đạo, thời 

gian duyệt)  

 X X   X  

08 Vĩnh Nguyên X 46/46  X X  X   

09 Vĩnh Trường X 03/46  X  X  X  
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TT Xã, phường 

Nội dung phát thanh 

tuyên truyền và lưu trữ 

văn bản chỉ đạo tuyên truyền 

trên hệ thống Đài do Phòng 

ban hành (46 văn bản) 

Sổ Nhật ký 

hoạt động đài truyền thanh Sổ theo dõi hệ 

thống loa hoạt 

động hàng ngày 

Ghi chú 

Tập 

hợp, 

lưu trữ 

đầy đủ 

Bút phê chỉ đạo thực 

hiện của Lãnh đạo 

UBND trên văn bản 

Mở sổ đầy đủ 

từ tháng 01 

đến tháng 

09/2019 

Xác nhận của 

UBND xã, 

phường 

Có Không Có Không Có Không  

10 Vĩnh Hải X  X X X  X   

11 Vĩnh Hòa X 46/46  X X  X   

12 Vĩnh Phước X  X X  X X   

13 Vĩnh Thọ X 46/46  X X  X   

14 Phương Sài X  X X X  X   

15 Phương Sơn X  X X  X X   

16 Phước Long X  X X  X X   

17 Phước Tiến X  X X  X X   

18 Phước Đồng X  X X  X X   

19 Phước Hòa X 24/46  X X  X   

20 Phước Hải X  X X X   X  

21 Phước Tân X  X X  X X   

22 Vạn Thắng X  X X  X X   

23 Vạn Thạnh X  X X X  X   

24 Lộc Thọ X  X X  X  X  

25 Tân Lập X  X X X   X  

26 Xương Huân X  X X X  X   

27 Ngọc Hiệp X 20/46  X X  X   

    16 27 17 10 18 09  
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