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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 
 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền ở cơ sở, Ủy ban nhân dân 

tỉnh đã ban hành Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 ban hành 

quy chế hoạt động của Trạm Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tuy vậy, đến 

nay các văn bản quy phạm pháp luật để căn cứ ban hành đã hết hiệu lực pháp 

luật và đã được thay thế bằng các văn bản mới, cụ thể: 

- Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 đã được thay thế bằng Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

- Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 được thay 

thế bằng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 21 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

- Luật Báo chí năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo 

chí năm 1999 được thay thế bằng Luật Báo chí năm 2016; 

- Quyết định số 25/1010/QĐ-UBND ngày 09/12/2010 của UBND tỉnh về 

quy định chức danh, số lượng cán bộ, công chức xã, phường thị trấn, chức danh, 

số lượng, phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ 

dân phố, đã hết hiệu lực thi hành. 

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các văn bản mới: Quyết 

định 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 về quy chế hoạt động thông tin cơ sở; 

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. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 

18/02/2021 về triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 
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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. 

Mặt khác, hoạt động của Trạm Truyền thanh cơ sở cần bổ sung những quy 

định chi tiết, cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ 

sở trong tình hình mới. Do vậy, cần ban hành Quyết định của UBND tỉnh thay 

thế Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND. 

Sở Thông tin và Truyền thông kính trình và đề nghị UBND tỉnh cho phép 

Sở dự thảo Quyết định của UBND tỉnh mới thay thế Quyết định số 51/2013/QĐ-

UBND ngày 26/11/2013 ban hành quy chế hoạt động của Trạm Truyền thanh cơ 

sở trên địa bàn tỉnh. Thời gian dự kiến ban hành tháng 12/2021./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu VT, TTBCXB2. 
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