
UỶ BAN NHÂN DÂN                   

XÃ NINH THỌ 

Số:        /KH-UBND 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ninh Thọ, ngày      tháng     năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH 

Hoạt động Đài truyền thanh xã Ninh Thọ năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày  26/01/2021 của UBND thị xã 

Ninh Hòa về hoạt động Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch năm 2021; 

Căn cứ Hướng dẫn số 213/HD-VHTT ngày 09/3/2021 của Phòng Văn hóa và 

Thông tin thị xã Ninh Hòa về việc hướng dẫn thi đua thực hiện chỉ tiêu kế hoạch và 

nhiệm vụ công tác năm 2021; 

Căn cứ Thông báo số 214/TB -VHTT ngày 09 tháng 3 năm 2021 của phòng 

Văn hóa và Thông tin thị xã Ninh Hòa về việc tổ chức công tác thi đua thực hiện chỉ 

tiêu kế hoạch hoạt động Văn hoá - Thể thao - Du lịch - Gia đình và Đài truyền thanh 

năm 2021; 

UBND xã Ninh Thọ xây dựng kế hoạch hoạt động Đài truyền thanh năm 2021 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Hoạt động truyền thanh cơ sở được ổn định đáp ứng kịp thời thông tin đến tận 

người dân, kịp thời tiếp sóng đài thị xã và tỉnh, đưa tin kịp thời những chủ trương 

chính sách mới của Đảng và Nhà nước.  

2. Yêu cầu 

Đảm bảo tính khả thi phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa 

phương và hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị của hệ thống Đài truyền thanh xã 

hiện có. 

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Mục tiêu 

Nâng cao chất lượng hoạt động truyền thanh ở cơ sở, nhằm mở rộng hệ thống 

truyền thanh tại địa phương, tăng tính đồng bộ về công nghệ tuyền thanh, đáp ứng 

nhu cầu thông tin, tuyên truyền trên địa bàn xã, tăng cường tuyên truyền đường lối, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, 



nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và đảm bảo an ninh quốc phòng, 

trật tự an toàn xã hội của địa phương.  

2. Nhiệm vụ, giải pháp 

Xây dựng chương Đài truyền thanh xã có ít nhất 01 tin/chương trình. 

Đảm bảo ít nhất có: 03 chương trình trong tháng 01/2021 tuyên truyền về Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Ít nhất 10 chương trình tuyên truyền bầu cử Quốc 

Hội và Bầu cử HĐND các cấp trong năm. 

Cộng tác tin bài thị xã bình quân mỗi tháng 02 tin. 

Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa kịp thời khi có sự cố hư hỏng, đồng thời 

đảm bảo thông tin đến tận người dân trên địa bàn toàn xã.  

Tham mưu và đề xuất kịp thời với Đài truyền thanh truyền hình thị xã nhằm 

tháo gỡ những khó khăn về kỹ thuật.  

Tăng cường quản lý khai thác các thiết bị kỹ thuật; ghi chép đầy đủ sổ sách 

đầy đủ theo Điều 7 quy chế; đảm bảo kỹ thuật vệ sinh an toàn phòng máy, bảo trì, 

bảo dưỡng định kỳ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành viên ban biên tập Đài truyền thanh 

Tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động Đài truyền thanh xã năm 2021. 

Quản lý trang thiết bị của Đài truyền thanh, xử lý thông tin, biên tập nội dung 

chương trình thời sự hàng ngày của xã 

Cộng tác tin bài cho Đài truyền thanh truyền hình thị xã với số lượng 2 

tin/tháng.  

Đảm bảo thời lượng tiếp âm phát sóng 180 phút/ngày. 

Phát chương trình địa phương không sai sót. 

Thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua của Đài truyền thanh xã 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo địa phương phân công. 

2. Các ban, ngành của UBND xã 

Phối hợp với Đài truyền thanh cung cấp tin, bài phục vụ công tác tuyên truyền 

trên hệ thống Đài truyền thanh xã 

 3. Kế toán - Ngân sách 

Căn cứ Căn cứ trên dự toán kinh phí của ngành, tham mưu cân đối kinh phí 

tạo điều kiện để Đài truyền thanh xã đạt kết quả tốt nhất. 



4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể xã 

Thường xuyên cung cấp tin, bài phục vụ công tác tin bài trên hệ thống Đài 

truyền thanh xã, đồng thời cộng tác tin bài với Đài truyền thanh thị xã. 

Trên đây là Kế hoạch hoạt động Đài truyền thanh xã Ninh Thọ năm 2021 yêu 

cầu các ban, ngành, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:     
- Phòng VH&TT thị xã (b/c);                                                                     

- Đài TT-TH thị xã (b/c); 

- Lưu: VT,TV. 

       

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đỗ Công Tân 
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