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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở 

 

Căn cứ Công văn số 2839/BTTTT-TTCS ngày 28/7/2021 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về việc hướng dẫn tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện 

Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Nam tại Công văn số 1726/VPUB-

KGVX ngày 03/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh trong đó giao Sở Thông tin và 

Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tổng kết 

và báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam báo cáo kết quả thực hiện 

trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ 

TỈNH HÀ NAM 

Hà Nam là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng và nằm ở trung tâm đồng 

bằng Bắc Bộ. Tỉnh Hà Nam được phân chia thành 06 đơn vị hành chính cấp 

huyện, gồm 01 thành phố, 01 thị xã và 04 huyện với 109 đơn vị hành chính cấp 

xã. Trong những năm qua, hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã 

đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các nhiệm vụ chính 

trị, cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, kiến thức cần thiết cho cuộc sống 

lao động, sản xuất kinh doanh của người dân và là phương tiện chỉ đạo, điều hành 

của cấp ủy, chính quyền lãnh đạo cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã, phường, thị 

trấn. Hệ thống thông tin cơ sở cũng góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận của 

các tầng lớp nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội và giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Đồng thời, thông qua hoạt động 

thông tin cơ sở, cấp ủy, chính quyền nắm bắt được tình hình tư tưởng, tâm tư 

nguyện vọng của người dân để từ đó có giải pháp phù hợp với thực tiễn ở cơ sở. 

Hiện nay, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam chủ yếu là 

hoạt động truyền thanh gồm 109 Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn thực hiện 

công tác thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 
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luật của Nhà nước; tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; phổ biến 

thông tin thiết thực đến đông đảo các tầng lớp nhân dân.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Số liệu về hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam  

Theo phụ lục gửi kèm. 

2. Công tác ban hành các văn bản quản lý nhà nước 

Ngày 10/6/2019, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc 

tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam. 

Ngày 25/3/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 701/KH-UBND về 

triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên 

ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ 

Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động ban hành 

các văn bản triển khai hoạt động thông tin cơ sở, gồm:  

Công văn số 52/STTTT-BCVT ngày 30/5/2017 về việc kiểm tra, củng cố 

hệ thống đài truyền thanh không dây; Công văn số 129/STTTT-TTBCXB ngày 

30/7/2018 về việc quảng cáo trên hệ thống truyền thanh của xã, phường, thị trấn; 

Công văn số 770/STTTT-BCVTCNTT ngày 13/8/2020 về việc đầu tư, xây dựng 

đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông... 

3. Việc tổ chức cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin cơ sở 

UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu và tổ chức 

cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin cơ sở trên các lĩnh vực chính trị, kinh 

tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng đảm bảo đầy đủ, kịp thời đến các tầng 

lớp nhân dân.  

Từ năm 2017 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND 

tỉnh ban hành hành 06 Kế hoạch thông tin tuyên truyền về các lĩnh vực trên địa 

bàn tỉnh gồm: Kế hoạch số 777/KH-UBND ngày 30/3/2017 về việc triển khai 

thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề 

án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc 

phòng, an ninh đến năm 2020; Kế hoạch số 2141/KH-UBND ngày 22/7/2019 về 

triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về thực hiện Đề án “Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền 

vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020”; Kế hoạch số 724/KH-UBND 
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ngày 26/3/2021 thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện 

thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam; Kế hoạch số 1668/KH-UBND ngày 07/7/2021 triển khai thực hiện 

Quyết định số 175/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Kế hoạch số 1674/KH-UBND ngày 07/7/2021 tuyên 

truyền về phòng, chống thiên tai đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Kế 

hoạch số 2070/KH-UBND ngày 11/8/2021 tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai 

đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành khoảng 180 văn bản 

cung cấp thông tin và triển khai thực hiện công tác thông tin tuyên truyền các 

nhiệm vụ chính trị đến hệ thống truyền thanh cơ sở theo chỉ đạo, hướng dẫn, cung 

cấp thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Thông tin cơ sở), UBND 

tỉnh Hà Nam và các ngành liên quan.  

Sở ban hành: Kế hoạch số 217/KH-STTTT ngày 15/3/2021 tuyên truyền 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021 - 2026; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019, 2020, 2021. 

4. Việc tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhân 

lực trong hoạt động thông tin cơ sở 

Từ năm 2017 đến nay, UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông 

tổ chức 09 lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ 

thông tin và truyền thông cơ sở là lãnh đạo, cán bộ phòng Văn hóa và Thông tin 

và Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố; Cán bộ phụ trách Văn hóa - Xã hội 

và cán bộ phụ trách Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.  

Năm 2019, Sở phối hợp với Cục Thông tin cơ sở tổ chức 02 lớp tập huấn 

công tác tuyên truyền về về bảo hiểm xã hội; về nghiệp vụ thông tin cơ sở và bồi 

dưỡng chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh; mỗi lớp 

gồm hơn 350 người là lãnh đạo, cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông, cán bộ 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố; cán 

bộ Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. 

Ngoài ra, hằng năm, Phòng Văn hóa và Thông tin và Đài Truyền thanh các 

huyện, thị xã, thành phố của tỉnh cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi 

dưỡng về sử dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để quản lý, vận hành thiết bị 

kỹ thuật, an toàn, an ninh thông tin, kỹ năng viết tin, bài, biên tập nội dung... cho 

cán bộ Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn. 
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5. Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt 

động thông tin cơ sở tại địa phương 

100% các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã được phủ sóng thông tin di  

động và truy cập Internet tốc độ cao; 100% các xã trong tỉnh có báo, công văn  

đến hằng ngày. Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên phối hợp với  các 

doanh nghiệp để tháo gỡ giải quyết những khó khăn vướng mắc tạo điều  kiện cho 

doanh nghiệp đầu tư và phát triển trên địa bàn. Mạng lưới bưu chính khá hoàn 

chỉnh từ tỉnh đến xã, 100% các xã có thư báo trong ngày. Công tác xây dựng một 

cửa điện tử đạt kết quả tích cực: 109/109 xã (đạt tỷ lệ 100%) đã triển khai phần 

mềm một cửa điện tử. 

Hầu hết các Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam đều ứng 

dụng và sử dụng thiết bị công nghệ trong hoạt động thông tin cơ sở, nhất là hoạt 

động truyền thanh. Một số Đài Truyền thanh cơ sở đã ứng dụng các mạng xã hội 

(zalo, facebook,...), mạng viễn thông để thông tin, tuyên truyền nhanh chóng, kịp 

thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền, nhất là 

trong những tình huống khẩn cấp như phòng, chống dịch bệnh; phòng chống lụt, 

bão... Công tác quản lý thiết bị kỹ thuật của Đài truyền thanh cơ sở được thực 

hiện tốt, tiếp sóng và phát sóng đầy đủ các chương trình của Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh cấp huyện và các chương trình khác của Đài 

Tiếng nói Việt Nam. 

Tuy nhiên, trình độ của nhân viên đài truyền thanh cơ sở còn hạn chế nên 

việc ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thông tin chưa đảm bảo. 

Do chịu tác động trực tiếp của thời tiết; đường truyền thanh cơ sở thường xuyên 

phải sửa chữa các cụm loa nên ảnh hưởng tới chất lượng thông tin tuyên truyền. 

6. Công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động thông tin cơ sở  

Hằng năm phong trào thi đua trong hoạt động thông tin cơ sở được gắn liền 

với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Công tác thi đua khen thưởng 

trong lĩnh vực thông tin cơ sở được thực hiện thông qua các phong trào, sự kiện 

do cấp tỉnh và cấp huyện phát động như: Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến 

tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; Cuộc bầu 

cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

Về chương trình Nông thôn mới; về phòng, chống dịch bệnh Covid-19... 

Cán bộ làm công tác truyền thanh cơ sở được tặng Bằng khen, Giấy khen 

của Chủ tịch UBND các cấp và ngành dọc cấp trên nhằm động viên đội ngũ cán 

bộ làm công tác thông tin cơ sở. Từ 2017 đến nay, tỉnh Hà Nam  đã có nhiều cơ 

quan, tổ chức, cá nhân được các cấp khen thưởng.  
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7. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi 

phạm trong hoạt động thông tin cơ sở  

Hằng năm, Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành các cuộc thanh tra, 

kiểm tra hoạt động truyền thanh cấp huyện lồng ghép với kiểm tra hoạt động báo 

chí. Nội dung thanh tra, kiểm tra gồm: Việc chấp hành các quy định pháp luật về 

tần số phát sóng; sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng 

Việt trên hệ thống loa truyền thanh; tiếp sóng và phát sóng các chương trình của 

Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh Hà Nam phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy 

định của pháp luật; Quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp 

sóng, phát sóng các chương trình phát thanh theo quy định của pháp luật; Phối 

hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh 

phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Quản lý, vận hành các đài phát 

sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công; Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp 

vụ kỹ thuật đối với đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn; thực hiện 

chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên.  

Qua thanh tra, kiểm tra, không có đơn vị sai phạm nào phải xử lý. Trong 

thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông không nhận được đơn thư khiếu nại, 

tố cáo liên quan đến hoạt động thông tin cơ sở. 

Một số tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động của Đài truyền thanh cơ 

sở đã được Sở Thông tin và Truyền thông chấn chỉnh, nhắc nhở và hướng dẫn 

thực hiện đúng quy định gồm: thực hiện công tác thông tin tuyên truyền; thực 

hiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; xây dựng, 

ban hành quy chế làm việc; về tiếp, phát sóng và lưu trữ nội dung chương trình 

phát thanh. 

III. KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Khó khăn, vướng mắc 

- Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai, ban hành nhiều 

Chương trình, Kế hoạch tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, 

Chính phủ, trong đó, có phân công các Cục, Vụ chuyên ngành chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cho các cơ quan báo chí, truyền thanh cơ sở 

(gồm cả Trung ương và địa phương). Tuy nhiên, trong các Chương trình, Kế 

hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng phân công nhiệm vụ cho UBND 

các tỉnh, thành phố xây dựng, ban hành Kế hoạch tuyên truyền riêng. Hoặc, cùng 

một nội dung, chương trình, kế hoạch tuyên truyền của Bộ liên quan đến hoạt 
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động thông tin cơ sở nhưng có nhiều Cục, Vụ của Bộ triển khai về địa phương, 

như vậy sẽ chồng chéo và khó khăn cho tỉnh khi chỉ đạo triển khai thực hiện.  

- Hà Nam không thuộc tỉnh nghèo của cả nước nên kinh phí được hỗ trợ từ 

các Chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông còn 

rất hạn chế. Do vậy việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ 

thuật và chế độ chính sách phục vụ công tác thông tin cơ sở gặp khó khăn hơn. 

- Việc tuyên truyền, phát sóng các file âm thanh trên hệ thống truyền thanh 

cơ sở do Bộ Thông tin và Truyền thông sản xuất và cung cấp tỉnh khó thực hiện. 

Vì, Đài truyền thanh cơ sở phải thực hiện theo thời lượng, khung giờ quy định và 

thời lượng chủ yếu để thực hiện tiếp, phát sóng Đài 3 cấp, còn thời lượng phát 

thanh chương trình của địa phương là 15 phút, trong khi đó các file âm thanh do 

Bộ Thông tin và Truyền thông sản xuất có thời lượng nhiều, các Đài khó để bố trí 

đăng phát được. 

2. Đề xuất, kiến nghị 

a) Về phạm vi, đối tượng quản lý 

- Có chồng lấn, không phân định rõ phạm vi, đối tượng quản lý: Một nhiệm 

vụ, có nhiều cơ quan, đơn vị cùng quản lý và chưa có cơ chế quản lý cũng chưa 

có chế độ, chính sách cho các đối tượng: Tuyên truyền viên, bảng tin công cộng; 

các Hội thi tuyên truyền lưu động thuộc lĩnh vực của ngành văn hóa; báo cáo viên 

của ngành Tuyên giáo. 

- Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, thống nhất với Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tham mưu Chính phủ bổ sung, điều chỉnh quy 

định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ quản lý hoạt động tuyên truyền viên, bảng 

tin công cộng, Hội thi tuyên truyền lưu động.  

- Bổ sung thêm loại hình thông tin cơ sở: Xây dựng ứng dụng trên thiết bị 

thông minh (điện thoại, máy tính bảng…) để người dân có thể tiếp cận các thông 

tin và gửi phản ánh kiến nghị đến các cơ quan nhà nước. 

- Đề nghị bỏ loại hình thông tin cơ sở: Bản tin thông tin cơ sở và tài liệu 

không kinh doanh (ấn phẩm in và xuất bản phẩm), vì đã có các loại hình cung cấp 

thông tin hiệu quả như: Đài truyền thanh, báo cáo viên, tuyên truyền viên, bảng 

tin điện tử công cộng, trang thông tin điện tử).  

b) Về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chính sách phát triển đối với 

lĩnh vực 

Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông: 
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- Nghiên cứu tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý 

hoạt động thông tin cơ sở thay thế Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 

06/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động thông tin cơ sở 

để đảm bảo tính hiệu lực pháp lý cao. 

- Phối hợp Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ quy định chức danh đối với cán 

bộ quản lý Đài truyền thanh cấp xã là cán bộ chuyên trách như trước đây. Vì, hiện 

nay chức danh của đối tượng này mỗi địa phương quy định khác nhau và chế độ 

thì rất thấp, không phù hợp với thực tế đời sống và công việc.  

c) Về kinh phí 

Từ năm 2022, tỉnh Hà Nam tự cân đối thu - chi ngân sách địa phương, 

trong khi nguồn lực ngân sách địa phương còn hết sức khó khăn. 

Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông quan tâm tham mưu phân bổ kinh 

phí cho tỉnh Hà Nam để hỗ trợ các hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

d) Về phương thức chỉ đạo, hướng dẫn, cung cấp thông tin của Bộ Thông 

tin và Truyền thông: 

- Đề nghị gửi văn bản, tài liệu hướng dẫn chung; Gửi file âm thanh với thời 

lượng phù hợp. 

- Nội dung thông tin mà địa phương cần Bộ Thông tin và Truyền thông 

cung cấp: Giảm nghèo thông tin, tôn giáo, nhân quyền, biên giới, biển đảo, 

chuyển đổi số. 

đ) Về tổ chức hệ thống 

Đề nghị quy định rõ các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động thông tin 

cơ sở, gồm Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ 

quan liên quan; Quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của hoạt động thông tin 

cơ sở; cơ cấu tổ chức của Đài truyền thanh cấp xã. 

e) Về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

Các nội dung cần tổ chức đào tạo, bồi dưỡng gồm: xây dựng, quản lý và sử 

dụng hệ thống thông tin nguồn; kỹ năng, nghiệp vụ khai thác, sản xuất nội dung 

chương trình, biên tập, viết tin, bài đăng trên trang tin điện tử, Bảng điện tử công 

cộng; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để quản lý và vận hành thiết bị 

kỹ thuật, an toàn, an ninh thông tin… 

g) Về thi đua khen thưởng, hội thi, liên hoan lĩnh vực 



8 

 

 

Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn 

vị hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng trực tiếp đối với cán 

bộ thông tin cơ sở tại các địa phương; Tổ chức Hội thi, Liên hoan phát thanh, 

truyền thanh cơ sở để đội ngũ cán bộ thông tin cơ sở tham gia, học hỏi, học tập 

kinh nghiệm để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng hoạt động. 

h) Về chế độ báo cáo 

Đề nghị quy định chế độ báo cáo hoạt động thông tin cơ sở định kỳ 6 tháng, 

một năm./. 

 

Nơi nhận: 
- Cục Thông tin cơ sở, Bộ TT&TT;                                           

- UBND tỉnh (để báo cáo);                         

- Lưu: VT. 
  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

SỐ LIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM 

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-STTTT ngày        /9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam) 

 

 

 

T

T 
Loại hình 

Số lượng Nhân lực Kinh phí Số lượng 

xã/đơn vị 

đã ban 

hành quy 

chế hoạt 

động của 

đài truyền 

thanh xã 

2016 2021 
Tỉ lệ 

tăng/giảm 
2016 2021 

Tỉ lệ 

tăng/giảm 
2016 2021 

Tỉ lệ 

tăng/giảm 

1 Đài Truyền thanh cấp xã 116 109 -6,03 213 185 -13,15 3.450.270.000 5.230.650.000 51,60 98/109 

2 Bảng tin công cộng 116 109 -6,03               

3 Bản tin thông tin cơ sở 0 0 0               

4 
Trang Thông tin điện tử 

của UBND cấp xã 
0 0 0   

            

5 
Báo cáo viên, tuyên 

truyền viên 
1.437 1.261 -12,25 
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