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  Kính gửi:  
- Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch 

và Đầu tư, Tài chính; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 4382/BTTTT-TTCS ngày 25/8/2022 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông về việc thiết lập mới đài truyền thanh cho các xã chưa có 

đài và nâng cao chất lượng nội dung thông tin trên đài truyền thanh cấp xã, Chủ 
tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị 

liên quan nghiên cứu nội dung Công văn số 4382/BTTTT-TTCS ngày 25/8/2022 
của Bộ Thông tin và Truyền thông để triển khai và tham mưu thực hiện, bảo 

đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tuân thủ các quy định và văn 
bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.  

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên 
quan rà soát, tham mưu kế hoạch, lộ trình chuyển đổi đài truyền thanh cấp xã 
không dây đang hoạt động ở tần số 87-108 MHz trong giai đoạn năm 2022-2025 

trên địa bàn tỉnh sang băng tần 54-68 MHz. 

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định về hoạt động của đài truyền 

thanh cấp xã nhằm nâng cao chất lượng nội dung thông tin tuyên truyền, phổ 
biến phù hợp với tình hình thực tế.   

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; đồng thời, tổng hợp kế hoạch 
triển khai theo biểu mẫu quy định, gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua 
Cục Thông tin cơ sở) trước ngày 30/10/2022.  

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 

thông tham mưu phân bổ kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để thực hiện nội dung theo Công văn 
4382/BTTTT-TTCS ngày 25/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham 
mưu cân đối, phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương hằng năm để 
thực hiện nội dung theo Công văn số 4382/BTTTT-TTCS ngày 25/8/2022 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông.  
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4. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Chủ trì rà soát hệ thống truyền thanh không dây đang hoạt động ở tần số 

87-108 MHz, xây dựng kế hoạch, lộ trình, bố trí nguồn lực để chuyển đổi sang 
sử dụng tần số 54-68 MHz trong giai đoạn 2022-2025, gửi Sở Thông tin và 

Truyền thông tổng hợp, xây dựng kế hoạch chuyển đổi đài truyền thanh cấp xã 
không dây của tỉnh đoạn 2022-2025.  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên 
quan triển khai nội dung mục 4 của Công văn số 4382/BTTTT-TTCS ngày 

25/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.  

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung quy chế, quy 

định về hoạt động của đài truyền thanh cấp xã nhằm nâng cao chất lượng nội 
dung thông tin tuyên truyền, phổ biến phù hợp với tình hình thực tế của từng địa 

phương.  

Căn cứ nội dung trên, các cơ quan liên quan và các địa phương triển khai 
thực hiện./. 

(Gửi kèm theo Công văn số 4382/BTTTT-TTCS ngày 25/8/2022 
của Bộ Thông tin và Truyền thông) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCT3; 
- Báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh; 
- CVP, PCVP2; 
- Lưu: VT, TH1, VX1. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
Giàng Thị Dung 
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