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HƯỚNG DẪN 
Hoạt động của Đài Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 
 

Thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở; Nghị quyết 
số 28/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 

ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) 
phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương; định mức phân 

bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Lào Cai giai đoạn 
2022 - 2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND ngày 

08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai); căn cứ Công văn số 
1973/STC-QLNS ngày 19/9/2022 của Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến 
vào dự thảo Hướng dẫn hoạt động của Đài Truyền thanh cấp xã trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là UBND cấp huyện) triển khai thực hiện 

việc quản lý hoạt động của Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn (sau đây 
gọi chung là UBND cấp xã), nội dung cụ thể như sau: 

I. KINH PHÍ 

1. Kinh phí duy trì hoạt động, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị của Đài 

Truyền thanh cấp xã 

Hỗ trợ 15 triệu đồng/trạm/năm kinh phí duy trì hoạt động, bảo dưỡng, 

sửa chữa thiết bị của Đài truyền thanh cấp xã (theo quy định tại điểm c khoản 
2 Điều 18 Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lào Cai).  

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, UBND cấp huyện chủ động 
phần bổ nguồn kinh phí về các xã, phường, thị trấn để thực hiện nhiệm vụ 

duy trì hoạt động, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị của Đài truyền thanh cấp xã 
(theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai).  

UBND cấp xã xây dựng, quy định mức chi hỗ trợ trong Quy chế hoạt động 

của Đài phù hợp với khả năng nguồn kinh phí được giao và chế độ hiện hành, 
chi cho các nội dung cụ thể sau:  

- Chi trả nhuận bút, thù lao (biên tập, kiểm duyệt nội dung chương trình 
phát thanh; đọc chương trình tự sản xuất); chi trả chế độ làm thêm giờ; 

- Chi trả tiền bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị của Đài truyền thanh cấp xã; 
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- Chi trả cho người quản lý, vận hành; 

- Chi hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát thanh, xây dựng chương trình phát 
thanh, xây dựng bản tin;  

- Chi trả tiền điện, văn phòng phẩm; 

- Chi cho các nội dung khác phục vụ hoạt động thường xuyên của Đài. 

2. Kinh phí duy trì hoạt động, bảo dưỡng, sửa chữa cụm loa truyền 
thanh thôn, tổ dân phố 

Hỗ trợ 05 triệu đồng/cụm loa/năm kinh phí duy trì hoạt động, bảo dưỡng, 

sửa chữa thiết bị của cụm loa truyền thanh thôn, tổ dân phố (theo quy định tại 
điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai). 

UBND cấp huyện giao dự toán kinh phí cho UBND cấp xã để thực hiện. 

UBND cấp xã xây dựng, quy định các mức chi hỗ trợ trong Quy chế hoạt động 
của cụm loa phù hợp với khả năng nguồn kinh phí được giao và chế độ hiện 

hành, chi cho các nội dung cụ thể sau:  

- Chi trả tiền bảo dưỡng, sửa chữa cụm loa truyền thanh thôn, tổ dân phố; 

- Chi trả tiền điện, văn phòng phẩm; 

- Chi trả cho người quản lý, vận hành; 

- Chi cho các nội dung khác phục vụ hoạt động thường xuyên của cụm loa. 

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1.1. Chủ trì tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg 
ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế hoạt động 

thông tin cơ sở trong đó có hoạt động của hệ thống Đài truyền thanh cấp xã 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai tới các đối tượng liên quan. 

1.2. Căn cứ vào tình hình thực tế của cấp xã, UBND cấp huyện chủ động 
sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức và biên chế của Đài truyền thanh cấp xã. 

Ban hành các quyết định về bố trí nhân sự, cơ cấu tổ chức của Đài truyền 
thanh cấp xã theo Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở.  

UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã thường xuyên rà soát, kiện toàn 

Ban biên tập Đài Truyền thanh xã để đảm bảo công tác hoạt động thường 
xuyên của Đài truyền thanh cấp xã; phân công nhiệm vụ thực hiện việc biên 

tập, tiếp phát sóng chương trình truyền thanh cũng như quản lý trực tiếp trang 
thiết bị Đài Truyền thanh cấp xã phù hợp với quy định tại Điều 8 Quy chế hoạt 
động thông tin cơ sở (Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 

06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ) . Ban biên tập Đài truyền thanh cấp xã 
phải có nhiệm vụ quản lý trực tiếp trang thiết bị Đài truyền thanh cấp xã, vận 
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hành, duy tu, bảo dưỡng, bảo vệ và duy trì hoạt động của Đài truyền thanh cấp 

xã. 

- Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể và tình hình thực tế ở địa phương, 

UBND cấp huyện chỉ đạo UBND dân cấp xã sắp xếp, bố trí cán bộ quản lý 
Đài truyền thanh cấp xã theo hướng kiêm nhiệm hoặc không kiêm nhiệm cho 

phù hợp để đảm bảo thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ.  

+ Trường hợp không kiêm nhiệm thực hiện theo Nghị quyết số 
14/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của HĐND ban hành quy định về số 

lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với hoạt động 
không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; các chức danh khác ở thôn, 

tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố, các tổ chức 
chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố và các chế độ, chính sách khác. Đối với 

chức danh Cán bộ Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hoá mức phụ cấp áp 
dụng theo quy định tại điểm 2 khoản 3 Điều 2 Quy định về số lượng, chức 

danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không 
chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; các chức danh khác ở thôn, tổ 

dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố, các tổ chức 
chính trị-xã hội ở thôn, tổ dân phố và các chế độ, chính sách khác (Ban hành 

kèm theo Nghị Quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND 
tỉnh Lào Cai). 

+ Trường hợp bố trí, sử dụng cán bộ công chức cấp xã kiêm nhiệm thì 

được hưởng 50% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm đó. Với trường hợp 
kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng 1 mức phụ cấp kiêm nhiệm 

bằng 50% mức phụ cấp của chức danh cao nhất (theo điểm a khoản 2 Điều 4 
Quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối 

với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; các 
chức danh khác ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, 

tổ dân phố, các tổ chức chính trị-xã hội ở thôn, tổ dân phố và các chế độ, 
chính sách khác (Ban hành kèm theo Nghị Quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 của HĐND tỉnh Lào Cai)). 

1.3. Cân đối, giao kinh phí cho UBND cấp xã để duy trì hoạt động, bảo 

dưỡng, sửa chữa Đài Truyền thanh cấp xã và cụm loa truyền thanh thôn, bản, 
tổ dân phố theo quy định. Hướng dẫn UBND cấp xã sử dụng nguồn kinh phí 

đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả.  

1.4. Hướng dẫn UBND cấp xã ban hành Quy chế hoạt động của Đài 
truyền thanh cấp xã phù hợp với các quy định tại Quyết định số 52/2016/QĐ-

TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

1.5. Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao - Truyền thông các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá thực trạng 
hoạt động của hệ thống Đài truyền thanh cấp xã, cụm loa truyền thanh thôn, tổ 

dân phố.  
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- Căn cứ vào kết quả rà soát thực trạng hoạt động của hệ thống các Đài 

truyền thanh cấp xã, cụm loa truyền thanh thôn, tổ dân phố, địa phương chủ 
động cân đối, bố trí kinh phí sửa chữa và kinh phí hoạt động theo quy định để 

phát huy hiệu quả của hệ thống tuyên truyền ở cơ sở. 

1.6. Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Ban Tuyên giáo 

Huyện uỷ tổ chức định hướng thông tin cho các Đài truyền thanh cấp xã trên 
địa bàn nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị 
gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH tại địa phương, đáp ứng yêu cầu của 

công tác tuyên truyền trong từng thời điểm cụ thể. 

1.7. Chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường công tác quản lý đối với hệ thống 

các Đài truyền thanh cấp xã, cụm loa truyền thanh thôn, tổ dân phố. Quan tâm 
lựa chọn, bố trí cán bộ và sử dụng kinh phí đúng quy định để hệ thống tuyên 

truyền ở cơ sở phát huy hiệu quả. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện 

2.1. Tham mưu giúp UBND cấp huyện, thực hiện chức năng quản lý Nhà 
nước đối với hệ thống Đài truyền thanh cấp xã tại địa phương.  

2.2. Theo dõi, hướng dẫn hoạt động và phối hợp định hướng thông tin 
tuyên truyền đối với hệ thống Đài truyền thanh cấp xã; tiếp nhận hồ sơ và 

hướng dẫn các Đài truyền thanh ở các xã hoàn thiện thủ tục xin cấp giấy phép 
sử dụng tần số vô tuyến điện theo Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 
13/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ 

tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô 
tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện. 

2.3. Nắm bắt, tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của hệ thống Đài 
truyền thanh cấp xã, cụm loa truyền thanh thôn, bản, tổ dân phố để chủ trì, 

phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông tham mưu cho 
UBND cấp huyện tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, 

nghiệp vụ cho các đối tượng liên quan.   

2.4. Tham mưu giúp UBND cấp huyện tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm 

tra, xử lý vi phạm đối với hệ thống Đài truyền thanh cấp xã. 

2.5. Đề xuất với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các cuộc thanh 

tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hệ thống Đài truyền thanh cấp xã trên địa 
bàn quản lý khi vượt quá thẩm quyền quy định. 

2.6. Hằng năm, căn cứ vào kết quả hoạt động của các Đài truyền thanh 
cấp xã, Phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp, lựa chọn những tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc, nổi bật trong hoạt động của hệ thống Đài truyền 

thanh cấp xã trên địa bàn, đề xuất với UBND cấp huyện khen thưởng.  

Theo đó, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện 

quản lý, vận hành Đài Truyền thanh cấp xã như: đã kiện toàn mô hình tổ chức 
đúng thời gian quy định, có quyết định về nhân sự, ban hành Quy chế quản lý 

Đài truyền thanh; Ban biên tập hoạt động hiệu quả, xây dựng được kế hoạch 
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hoạt động tuyên truyền; có phân công nhiệm vụ rõ ràng; tổ chức sản xuất 

được các bản tin, chương trình truyền thanh của xã thường xuyên, ổn định; 
tiếp âm, tiếp sóng đẩy đủ, đúng quy định, sử dụng kinh phí  sửa chữa và hoạt 

động một cách hiệu quả, đúng tiêu chuẩn, định mức, công tác quản lý, bảo vệ 
máy móc, trang thiết bị tốt, hoạt động của trạm duy trì thường xuyên, ổn 

định,… đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát 
triển KT-XH ở cơ sở thì được đề xuất với UBND cấp huyện khen thưởng kịp 
thời. 

2.7. Quản lý, đánh giá, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình hoạt động của 
hệ thống Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn với Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Lào Cai, UBND cấp huyện. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông cấp huyện 

3.1. Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu giúp Ủy ban 
nhân dân cấp huyện hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với Đài truyền 

thanh cấp xã, cụm loa truyền thanh thôn, tổ dân phố; đề xuất hoạt động củng 
cố, nâng cấp hệ thống truyền thanh cấp xã và cụm loa truyền thanh thôn, tổ 

dân phố đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật để phục vụ nhiệm vụ 
được giao. 

3.2. Cử cán bộ phụ trách kỹ thuật theo dõi, giúp đỡ hoạt động của các 
Đài truyền thanh cấp xã, cụm loa truyền thanh thôn, tổ dân phố. 

3.3. Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu giúp UBND 

cấp huyện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho 
các Đài truyền thanh cấp xã, cụm loa truyền thanh thôn, tổ dân phố. 

3.4. Theo dõi hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các Đài truyền 
thanh và báo cáo định kỳ hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền và Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

4. Ủy ban nhân dân cấp xã 

4.1. Lập danh sách đề cử các cán bộ trong Ban biên tập Đài truyền thanh 
xã; rà soát, tham mưu cho UBND cấp huyện ban hành Quyết định thành lập, 

kiệm toàn Ban biên tập. Trong đó, Ban biên tập hoạt động kiêm nhiệm với số 
lượng từ 3 đến 5 người. Trưởng Ban biên tập là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân nhân cấp xã; Phó trưởng Ban biên tập là cán bộ phụ trách Đài 
truyền thanh xã; các thành viên Ban biên tập do Trưởng Ban biên tập đề xuất 

nhưng phải đảm bảo có kiến thức, kinh nghiệm trong việc xử lý thông tin, 
biên tập nội dung đáp ứng hoạt động của trạm truyền thanh, phục vụ nhiệm 
vụ chính trị của địa phương.  

4.2. Lập danh sách đề nghị UBND cấp huyện ra quyết định phê duyệt 01 
cán bộ phụ trách giữ chức danh là cán bộ không chuyên trách cấp xã (cán bộ 

Đài truyền thanh - quản lý nhà văn hóa). Cán bộ phụ trách Đài truyền thanh 
cấp xã cần có các tiêu chuẩn: Ý thức kỷ luật tốt và có trách nhiệm với công 

việc được giao; có kinh nghiệm trong hoạt động thông tin tuyên truyền; nắm 



6 
 

 

chắc quy trình, kỹ thuật quản lý, vận hành máy móc, thiết bị của Đài truyền 

thanh cấp xã.  

4.3. Quản lý trực tiếp, toàn diện hoạt động của hệ thống Đài truyền thanh 

cấp xã và chịu trách nhiệm trước UBND cấp huyện về hoạt động của hệ thống 
Đài truyền thanh cấp xã thuộc phạm vi quản lý. 

4.4. Ban hành Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã. Căn cứ 
vào điều kiện cụ thể và chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Đài truyền thanh 
cấp xã, sắp xếp cơ cấu tổ chức các bộ phận nghiệp vụ, xác định nhiệm vụ 

tương ứng với các chức danh, bố trí cán bộ, viên chức cho từng vị trí công 
việc phù hợp với yêu cầu thực tế nhằm đảm bảo hoạt động của các Đài truyền 

thanh đạt hiệu quả cao.  

4.5. Hằng năm, UBND cấp xã xây dựng kế hoạch hoạt động của hệ 

thống Đài truyền thanh cấp xã gửi các cơ quan liên quan trên địa bàn huyện, 
đồng thời dự toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước trình UBND cấp 

huyện xét duyệt, chi theo luật ngân sách Nhà nước qua ngân sách xã.  

4.6. Chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng kinh phí duy trì hoạt động, bảo 

dưỡng, sửa chữa thiết bị của Đài truyền thanh cấp xã, cụm loa truyền thanh 
thôn, tổ dân phố theo đúng quy định tại Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai. Đảm bảo nguồn kinh 
phí được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích. 

Đối với những thiết bị mà kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa lớn, vượt quá 

khả năng và định mức được giao, UBND cấp xã tổng hợp, báo cáo UBND 
huyện để cân đối nguồn kinh phí để sửa chữa. 

4.7. UBND cấp xã phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép sử dụng tần 
số do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp  được quy định tại Thông 

tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 13/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông 
quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến 

điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến 
điện.  

- Theo Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy 

phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện và 
Thông tư số 11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 
phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô 

tuyến điện lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số là 200.000 đồng/giấy phép. Lệ 
phí gia hạn là 40.000 đồng/lần gia hạn. Trường hợp khi hết hạn giấy phép mà 

không có văn bản đề nghị gia hạn thì UBND cấp xã phải làm hồ sơ, thủ tục 
cấp phép mới với mức lệ phí như cấp phép lần đầu là 200.000 đồng/giấy 

phép. 
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4.8. UBND cấp xã lựa chọn người có kinh nghiệm trong hoạt động thông 

tin - tuyên truyền, có trình độ văn hóa tối thiểu (đọc thông, viết thạo) để giao 
nhiệm vụ quản lý, vận hành cụm loa truyền thanh thôn, tổ dân phố (ưu tiên 

người quản lý, vận hành là các Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, Bí thư 
Chi bộ…). 

4.9. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình hoạt động của hệ thống 
Đài truyền thanh cấp xã, cụm loa truyền thanh thôn, tổ dân phố thuộc phạm vi 
quản lý cho Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao - 

Truyền thông cấp huyện. 

 Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 01/HD-STTTT ngày 01/3/2019 

của Sở Thông tin và Truyền thông, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành 
phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao - 

Truyền thông, UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Ủy ban nhân dân tỉnh (B/c); 
- Sở Tài chính; 
- Sở Nội vụ; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, 
thành phố; 
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông 
các huyện, thị xã, thành phố; 
- UBND các xã, phường, thị trấn; 
- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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