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Chiêm Hóa, ngày      tháng 5 năm 2022 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức Liên hoan phát thanh cơ sở huyện Chiêm Hóa năm 2022 
 

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-STTTT ngày 29/3/2022 của Sở Thông tin và 
Truyền thông về tổ chức Liên hoan phát thanh cơ sở tỉnh Tuyên Quang năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa xây dựng kế hoạch tổ chức Liên hoan 
phát thanh cơ sở huyện Chiêm Hóa năm 2022, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ 
làm công tác truyền thanh ở cơ sở về vai trò, vị trí của hệ thống Đài Truyền thanh 
cơ sở đối với công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa 

phương. Tạo không khí thi đua sôi nổi lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

- Từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng, nội dung các chương trình 
phát thanh cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền về năm An toàn giao thông 2022 với chủ 

đề “xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch 
COVID- 19 với tinh thần “vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”. 

- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên Ban biên 
tập, cán bộ Đài Truyền thanh cơ sở trong quá trình soạn thảo, biên tập và tổ chức 

xây dựng, sản xuất các chương trình phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở. 

- Khuyến khích sáng tạo, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác 

sản xuất các chương trình phát thanh; giới thiệu những tác phẩm phát thanh xuất 
sắc tới đông đảo thính giả; các chương trình phát thanh tham gia hội thi có chất 
lượng tốt sẽ được lựa chọn in đĩa, phát trên kênh phát thanh của huyện. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức Liên hoan phát thanh cơ sở đảm bảo tiết kiệm, đúng quy 

định, có ý nghĩa thiết thực trong công tác tuyên truyền tại cơ sở. 

- Các chương trình tham gia Liên hoan phát thanh cơ sở phải được chuẩn bị 

chu đáo, có nội dung tiêu biểu, phù hợp và có hiệu quả tuyên truyền, có nhiều đổi 
mới, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin của nhân dân. 

II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 

1. Quy mô: Liên hoan phát thanh cơ sở tổ chức trên quy mô toàn huyện. 

2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 30/7/2022. 
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- Thời gian, địa điểm tổ chức liên hoan, công bố kết quả: Dự kiến trong 

tháng 08/2022, tổ chức tại trung tâm huyện (chương trình cụ thể sẽ được thông 
báo sau). 

3. Thông tin liên hệ 

- Nơi nhận tác phẩm: Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện 

Chiêm Hóa. 

- Đầu mối liên hệ: Đ/c Hoàng Nhật Linh - Kỹ thuật viên Trung tâm Văn 

hóa, Truyền thông và Thể thao, số điện thoại: 0986 118 224. 

III. ĐIỀU KIỆN TÁC PHẨM THAM DỰ  

- Chương trình phát thanh bằng tiếng Việt và đã được phát sóng trên Đài 
Truyền thanh cơ sở từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022. Nội dung chương 
trình phải có tư tưởng lành mạnh, quan điểm rõ ràng, bảo đảm tính chân thật (có 

địa chỉ cụ thể) và có tác dụng trong đời sống xã hội.       

- Chương trình (file âm thanh) được in trên USB kèm theo văn bản phần lời 

của chương trình (Ghi rõ tên đơn vị, tên chương trình, tên người chịu trách nhiệm 
sản xuất; tên và số điện thoại của phát thanh viên; ngày phát sóng, địa chỉ đơn vị 

tham dự, có chữ ký và đóng dấu xác nhận của UBND xã, thị trấn). 

(Có thể lệ Liên hoan riêng) 

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THAM GIA 

1. Chủ đề Liên hoan 

Liên hoan Truyền thanh cơ sở: Đẩy mạnh tuyên truyền về Năm An toàn 
giao thông 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID- 19” với tinh thần “vì sức khỏe, sinh mạng của người 

tham gia giao thông”.  

2. Đối tượng tham gia: Các Đài Truyền thanh cơ sở cấp xã (khuyến khích 

đối với thị trấn Vĩnh Lộc). 

3. Hình thức: Các Đài Truyền thanh cơ sở biên tập, xây dựng ít nhất 01 

chương trình truyền thanh có thời lượng tối đa 15 phút để tham gia Liên hoan phát 
thanh cấp huyện. 

4. Nội dung tác phẩm 

- Phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện của các địa phương trên các lĩnh 

vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện.  

- Phổ biến, quán triệt công tác đảm bảo TTATGT năm 2022 đến toàn thể 
nhân dân chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu 
quả dịch COVID- 19” với tinh thần “vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia 

giao thông”.  

- Tuyên truyền vận động đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn nâng 

cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao 
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thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp Nhân dân, góp 

phần ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông. 

- Chương trình phát thanh tham dự Liên hoan phát thanh cơ sở phải có tư 

tưởng lành mạnh, quan điểm rõ ràng, bảo đảm tính chân thật (có địa chỉ cụ thể) và 
có tác dụng trong đời sống xã hội. 

V. GIẢI THƯỞNG 

Ban Tổ chức sẽ trao: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 05 giải Ba, 10 giải Khuyến 

khích và một số giải phụ cho các tác phẩm xuất sắc tham gia dự thi. 

VI. KINH PHÍ 

Kinh phí tổ chức Liên hoan phát thanh cơ sở huyện Chiêm Hóa năm 2022 
sử dụng nguồn ngân sách của huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.  

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tham mưu Quyết định thành lập Ban Tổ chức Liên hoan phát thanh cơ sở 

huyện Chiêm Hóa năm 2022. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tổng kết, trao giải cho các tập 

thể, cá nhân đạt giải trong Liên hoan. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao theo dõi, đôn 

đốc các xã, thị trấn xây dựng chương trình phát thanh và tham dự Liên hoan cấp 
huyện. 

- Tham mưu báo cáo kết quả Liên hoan phát thanh cơ sở huyện Chiêm Hóa  
năm 2022 của UBND huyện, gửi cơ quan chức năng theo quy định. 

2. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về cuộc Liên hoan phát thanh cơ sở năm 
2022; sau liên hoan lựa chọn những tác phẩm dự thi tiêu biểu tuyên truyền trên 

Cổng thông tin điện tử, Đài truyền thanh huyện và gửi cho các Đài truyền thanh cơ 
sở thực hiện tuyên truyền. 

- Tham mưu cho Ban Tổ chức ban hành Thể lệ Liên hoan và tham mưu 
Quyết định thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký  

- Hướng dẫn, hỗ trợ các Đài Truyền thanh cơ sở xây dựng, sản xuất các 
chương trình tham gia dự thi để chương trình đạt chất lượng cao nhất. 

- Tiếp nhận các tác phẩm tham dự Liên hoan phát thanh cơ sở và chủ trì tổ 
chức chấm các tác phẩm dự thi và trao giải cho cuộc Liên hoan. 

- Tham mưu tổ chức tổng kết, trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải 
trong Liên hoan. 

- Tham mưu lựa chọn 04 chương trình dự thi xuất sắc nhất tham dự Liên 
hoan tại tỉnh; sao lưu trên USB kèm theo văn bản phần lời của chương trình (Ghi 

rõ tên đơn vị, tên chương trình, tên người chịu trách nhiệm sản xuất; tên và số điện 



4 
 

thoại của phát thanh viên; ngày phát sóng, địa chỉ đơn vị tham dự, có chữ ký và 

đóng dấu xác nhận của UBND xã, thị trấn) gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 
Tuyên Quang, số 274, Đại lộ Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên 

Quang - tỉnh Tuyên Quang, điện thoại 0207.6251.858.  

- Xây dựng dự toán kinh phí gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, 

trình UBND huyện phê duyệt theo quy định. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Thẩm định dự toán kinh phí và tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện bố trí 
kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch theo quy định. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Cử cán bộ chuyên môn và cán bộ phụ trách Đài truyền thanh cơ sở biên 
tập, xây dựng chương trình phát thanh để tham gia Liên hoan phát thanh cơ sở cấp 

huyện năm 2022. 

- Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở những chương trình 

phát thanh tham gia dự thi và những tác phẩm đạt giải cấp huyện, tỉnh (sau khi kết 
thúc Liên hoan).  

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Liên hoan phát thanh cơ sở huyện Chiêm Hóa 
năm 2022, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện;  
- Sở Thông tin và Truyền thông;  
- Chủ tịch, PCT UBND huyện phụ trách VX; 
- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 
- UBND các xã, thị trấn 
- Chánh, Phó CVPTH; 
- Chuyên viên Văn xã; 
- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

 
Hà Thị Minh Quang 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-25T10:46:22+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Lê Đức Huy<pcvpth.ch@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-26T03:50:08-0600
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hà Thị Minh Quang<tpldtbxh.ch@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-05-26T17:34:01+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa<ubndchiemhoa@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-05-26T17:34:05+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa<ubndchiemhoa@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-05-26T17:34:11+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa<ubndchiemhoa@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




