
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ CAO SƠN 

 

Số:      /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Sơn, ngày       tháng 02 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Ban hành Quy chế quản lý và hoạt động 

Đài truyền thanh xã Cao Sơn 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CAO SƠN 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc ban hành quy chế quản lý và hoạt động của Trạm truyền thanh cơ sở; 

Căn cứ Công văn số 290/UBND-VX ngày 03 tháng 6 năm 2013 của UBND 

huyện Bạch Thông về việc xây dựng Quy chế quản lý và hoạt động của Trạm 

Truyền thanh cơ sở; 

Căn cứ Công văn số 173/STTTT-TTBCXB ngày 21/02/2020 của Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện hoạt động phát thanh Đài 

truyền thanh cơ sở; 

Xét đề nghị của Công chức Văn hóa - Xã hội xã. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và hoạt động 

của Đài Truyền thanh xã Cao Sơn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký vàthay thế Quyết định 

số142/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND xã về việc Ban hành quy chế 

quản lý và hoạt độngĐài truyền thanh xã Cao Sơn. 

Điều 3. Văn phòng HĐND - UBND xã, Công chức Văn hóa - Xã hội, cán bộ 

phụ trách Đài truyền thanhxã, các trưởng thôn và các ban, ngành, đoàn thể liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 
Nơi nhận: 
* Gửi bản điện tử: 

- Như Điều 3; 

- Phòng VH-TT huyện; 

- Đài PT-TH huyện; 

-TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- Các ban, ngành, đoàn thể xã (Phối hợp t/h); 

* Gửi bản giấy: 

- Đài truyền thanh xã; 

- Các trưởng thôn; 

- Lưu VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dƣơng Văn Hùng 
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QUY CHẾ 

QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÀITRUYỀNTHANHXÃ CAO SƠN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND  ngày tháng 02 năm 2021 

 của UBND xã Cao Sơn) 

 

CHƢƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Nguyên tắc hoạt động của Đài Truyền thanh xã 

Đài Truyền thanh xã do ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý, điềuhành; 

chịu sự quản lý nhà nước về hoạt động thông tin, truyền thông của phòngVăn hoá-

Thông tin; sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của ĐàiPhát thanh- 

Truyền hình huyện. 

Đài Truyền thanh xã chỉ được hoạt động khi có: 

1.Quyết định thành lập Đài Truyền thanh xã của ủy ban nhân dân xã. 

2.Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện do Cục Tần 

số vô tuyến điện - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp đối với Đài truyền thanh 

không dây. 

CHƢƠNG II 

QUẢN LÝ, HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ CAO SƠN 

Điều 2. Chức năng của Đài truyền thanh 

1. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước. 

2. Nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân. 

3. Phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền địa phương.  

Điều 3. Trách nhiệm của UBND xã 

1. Là cơ quan chủ quản của Đài, có trách nhiệm ban hành quyết định thành 

lập, quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động của Đài; chỉ đạo, quản lý trực tiếp và 

toàn diện hoạt động của Đài. 

2. Bố trí cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực để quản lý vận hành Đài. 

3. Kiểm duyệt nội dung tin, bài, tài liệu tuyên truyền qua hệ thống phát 

thanh của Đài. 

4. Hàng năm lập dự toán kinh phí hoạt động của Đài trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt theo quy định. 

5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý nhà nước về hoạt 

động của Đài. 

Điều 4. Trách nhiệm của Công chức Văn hóa-Xã hội (Phụ trách mảng 

Văn hóa Thông tin) xã. 

1. Tham mưu cho UBND xã về việc quản lý và hoạt động của Đài truyền thanh. 



 

 

2. Thường xuyên thăm nắm, phối hợp với cán bộ phụ trách Đài và các 

trưởngthôn để nắm tình hình hoạt động của Đài,các cụm loa lắp đặt trên địa bàn 

để kịp thời tham mưu, báo cáo hiện trạng đối với UBND xã. 

Điều 5. Trách nhiệm, quyền lợi của ngƣời quản lý, vận hành Đài 

truyền thanh 

1. Trách nhiệm 

a. Chấp hành sự chỉ đạo trực tiếp của UBND xã về hoạt động của Đài 

Truyền thanh theo quy định của pháp luật.  

b. Vận hành máy móc, thiết bị đúng quy định, quy phạm kỹ thuật. Nắm 

vững sơ đồ lắp đặt, sơ đồ kết nối các thiết bị, sơ đồ nguồn điện, nguồn tín hiệu của Đài 

truyền thanh. 

c. Thường xuyên theo dõi tình trạng thiết bị, chất lượng tín hiệu phát ra. 

Không tự ý cho mượn, di chuyển thiết bị của Đài. Khi có sự cố kỹ thuật phải kịp 

thời báo cáo Lãnh đạo UBND xã, không tự ý xử lý máy móc, thiết bị khi chưa có 

ý kiến của Lãnh đạo. 

d. Trong khi phát sóng, người vận hành Đài phải thường trực tại Đài để đề 

phòng các nguy cơ về mất an ninh, an toàn thiết bị. 

đ. Lấy tin, thu thập thông tin, phát tin, bài, thông báo, thông tin... đã qua 

kiểm duyệt. 

e. Lưu trữ văn bản và vào sổ quản lý trang thiết bị, sổ nhật ký sau khi phát 

thanh theo quy định. 

g. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan 

quản lý cấp trên. 

2. Quyền lợi 

a. Được hưởng phụ cấp hàng thàng theo quy định; 

b. Được học tập nội quy, quy định, quy trình, quy phạm kỹ thuật; 

c. Được cử đi tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, vận hành Đài; 

d. Được trang bị các dụng cụ bảo hộ, thiết bị phục vụ hoạt động của Đài; 

đ. Được tham dự các cuộc họp của địa phương để viết bài, đưa tin. 

Điều 6. Những việc nghiêm cấm đối với ngƣời quản lý, vận hành Đài 

truyền thanh 

1.Phát sóng tin, bài chưa qua kiểm duyệt. 

2.Thông tin những nội dung phục vụ mục đích cá nhân.(trừ trường hợp 

thông báo rơi giấy tờ, thông báo tin buồn…) 

3.Tự ý tháo, mở máy móc thiết bị, cho mượn khi chưa có sự đồng ý của 

lãnh đạo UBND xã. 

Điều 7. Thời gian phát thanh của Đài 

1.Các ngày trong tuần. 

a. Buổi sáng từ 5 giờ 00 phút đến 7 giờ 00 phút. 

b. Buổi chiều từ 17 giờ 00 phút đến 19 giờ 00 phút. 

(Căn cứ vào điều kiện sinh hoạt của người dân tại địa phương để có lịch 

phát sóng buổi sáng cho hợp lý) 

2.Các bản tin đột xuất, đặc biệt cần phát thanhphải có sự chỉ đạo trực tiếp 

của Lãnh đạo UBND xã. 



 

 

Điều 8. Trách nhiệm của các trƣởng thôn trên địa bàn xã 

1. Chấp hành sự chỉ đạo trực tiếp của UBND xã về hoạt động của cụm loa 

lắp tại các thôn của Đài Truyền thanh theo quy định của pháp luật.  

2. Chịu trách nhiệm quản lý đảm bảo nguồn điện dẫn vào các cụm phát, các 

cụm phát, thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của cụm, báo cáo tình trạng 

khi cụm phát không hoạt động 

3.  tự ý cho mượn, di chuyển thiết bị của Đài. Khi có sự cố kỹ thuật phải 

kịp thời báo cáo Lãnh đạo UBND xã, không tự ý xử lý máy móc, thiết bị khi chưa 

có ý kiến của  người quản lý Đài, Lãnh đạo xã. 

4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan 

quản lý cấp trên. 

Điều 9. Trách nhiệm của các đoàn thể, Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng 

HĐND - UBND, các ban ngành, các đơn vị đóng trên địa bàn xã. 

1. Phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin khi có các hoạt động thuộc chương 

trình hoạt động đặc thù của các đoàn thể xã, ngành. 

2. Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng HĐND - UBND, các đoàn thể, các đơn 

vị cung cấp ít nhất 01 tin bài trên tháng. 

Điều 10. Nội dung phát sóng của Đài Truyền thanh 

1.Tiếp sóng chương trình VOV1 (Hệ Thời sự - Chính trị) của Đài tiếng nói 

Việt Nam, chương trình phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài 

Truyền thanh - Truyền hình huyện, ưu tiên tiếp âm chương trình của Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh. 

2.Phát bản tin của cơ sở với các nội dung: 

a.Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, 

Pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

chính trị tại địa phương. 

b.Tuyên truyền các văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành 

của cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tại cơ sở. 

c.Nêu gương người tốt, việc tốt, đấu tranh phòng chống hành vi vi phạm 

pháp luật và các hiện tượng tiêu cực xã hội khác. 

d. Tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi. 

Điều 11. Chế độ thông tin, báo cáo 

UBND xã định kỳ báo cáo UBND huyện qua phòng Văn hóa-Thông tin kết 

quả hoạt động của Đài Truyền thanh. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan 

quản lý cấp trên. 

Điều 12. Kinh phí hoạt động 

1.Kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên 

a. Trả thù lao nhân viên quản lý, bảo vệ, vận hành. 

b. Tiền điện, vật tư kỹ thuật. 

c. Duy tu, bảo dưỡng thiết bị. 

d. Sữa chữa, khác phục sự cố kỹ thuật. 

đ. Bổ sung, nâng cấp các trang thiết bị của Đài. 

2.Nguồn kinh phí 

a. Kinh phí chi thường xuyên hàng năm của Ủy ban nhân dân xã. 



 

 

b. Các nguồn thu hợp pháp khác trên địa bàn. 

 

CHƢƠNG III 

KHEN THƢỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 13. Khen thƣởng xử lý vi phạm 
1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong xây dựng, quản lý, hoạt động của 

Đài truyền thanh được xét khen thưởng theo quy định của Nhà nước. 

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy chế này, tùy theo tính chất, 

mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 14. Điều khoản thi hành 
1. Cấp ủy chỉ đạo, định hướng các nội dung tin, bài phát thanh của Đài 

truyền thanh xã; 

2. UBND xã chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp, toàn diện hoạt động của 

Đài truyền thanh xã và chịu trách nhiệm trước UBND huyện về hoạt động của Đài 

truyền thanh xã; 

3. UBND xã, Công chức Văn hóa - Xã hội và cán bộ phụ trách Đài, trưởng 

thôn và các ban, ngành, đoàn thể liên quanchịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc 

Quy chế này./. 
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