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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 

 

   Kính gửi: 

     - Bộ Thông tin và Truyền thông; 

     - Cục Thông tin cơ sở; 

     - UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện 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 ban 

hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở; Công văn số 4960/UBND-VX2 của 

UBND tỉnh ngày 03/8/2021 về việc giao tổng kết việc thực hiện Quyết định số 

52/2016/QĐ-TTg, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả 

thực hiện như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1.1. Cung cấp số liệu về hệ thống TTCS hiện có của địa phương 

Năm 2016, tỉnh Hà Tĩnh có 262 xã, phường, thị trấn, đến năm 2021, sau 

khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Hà Tĩnh có 216 xã, 

phường, thị trấn giảm 46 đơn vị hành chính. Nhìn chung, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ 

chức triển khai tốt các hoạt động thông tin cơ sở, góp phần cung cấp đầy đủ 

thông tin thiết yếu cho người dân. Một số loại hình thông tin cơ sở như Đài 

Truyền thanh cơ sở, Bản tin … đã phát huy vai trò quan trọng trong công tác 

thông tin, tuyên truyền, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành ở địa 

phương, cơ sở đặc biệt là trong phòng chống dịch bệnh, phòng chống lụt bão, 

thiên tai... 

(Có biểu số liệu chi tiết gửi kèm theo) 

1.2. Ban hành các văn bản quản lý nhà nước đối với hệ thống thông tin 

cơ sở ở địa phương 

Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành 

Quyết định 3822/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 về việc phê duyệt Đề án nâng cao 

chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 

13/3/2017 về công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; Kế hoạch số 42/KH-



 

2 

UBND ngày 18/12/2012 về triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg 

ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án nâng cao hiệu 

quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin. 

Bên cạnh đó, hàng năm, trên cơ sở quy định của pháp luật và hướng dẫn 

của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Thông tin cơ sở, Sở thường xuyên ban 

hành các văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai công tác thông tin cơ sở. 

1.3. Đánh giá việc tổ chức cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin cơ 

sở tại địa phương  

Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời ban hành các văn bản 

chỉ đạo, cung cấp tài liệu tuyên truyền cho các địa phương, trong đó: Các chỉ 

đạo, nội dung tuyên truyền đều được biên soạn các tài liệu tuyên truyền, một số 

nội dung quan trọng được chuyển đổi dưới dạng file âm thanh, góp phần hỗ trợ 

cơ sở trong công tác triển khai tuyên truyền đến người dân: 

Năm 2016 ban hành 90 văn bản, biên soạn 70 nội dung tuyên truyền (có 20 

nội dung tuyên truyền dưới dạng file âm thanh); phát hành 30.000 tờ rơi các 

loại. 

Năm 2017 ban hành 100 văn bản, biên soạn 85 nội dung tuyên truyền (có 

30 nội dung tuyên truyền dưới dạng file âm thanh); phát hành 35.000 tờ rơi các 

loại. 

Năm 2018 ban hành 105 văn bản, biên soạn 80 nội dung tuyên truyền (có 

35 nội dung tuyên truyền dưới dạng file âm thanh); phát hành 50.000 tờ rơi các 

loại. 

Năm 2019 ban hành 120 văn bản, biên soạn 85 nội dung tuyên truyền (có 

40 nội dung tuyên truyền dưới dạng file âm thanh); phát hành 70.000 tờ rơi các 

loại. 

Năm 2020 ban hành 125 văn bản, biên soạn 80 nội dung tuyên truyền (có 

40 nội dung tuyên truyền dưới dạng file âm thanh). phát hành 80.000 tờ rơi các 

loại. 

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã thẩm định, cấp giấy 

phép cho 30 bản tin của các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố, thị xã; cấp 120 

giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh với số lượng 200.000 ấn phẩm các 

loại (tờ rơi, tờ gấp, tài liệu…) phục vụ công tác thông tin cơ sở. 

Nhìn chung, các tin, bài, tài liệu phục vụ công tác thông tin cơ sở được xây 

dựng, biên tập đáp ứng chất lượng, nội dung thông tin, phục vụ tốt công tác 

tuyên truyền ở cơ sở, cung cấp đầy đủ thông tin cho người dân bằng nhiều hình 

thức khác nhau. 

- Các khó khăn, vướng mắc:  

Công tác thông tin cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên, có tính chất đặc thù, 

cần nhiều thời gian, tuy vậy, ở địa phương chủ yếu được bố trí kiêm nhiệm 

(công chức văn hóa - xã hội kiêm nhiệm hoặc người hoạt động không chuyên 
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trách kiêm nhiệm), chế độ đãi ngộ thấp, thường xuyên thay đổi nhân sự nên ảnh 

hưởng đến chất lượng công việc. 

Đài Truyền thanh cơ sở do tần suất hoạt động cao, kinh phí bố trí duy tu, 

bảo dương eo hẹp nên dễ xẩy ra hỏng hóc, ảnh hưởng đến diện tích phủ sóng.  

Một số loại hình thông tin cơ sở như: Bản tin, tài liệu không kinh doanh, 

bảng tin điện tử … tại cấp huyện, cấp xã do khó khăn về kinh phí nên khó triển 

khai. Báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở đang phụ thuộc vào hệ thống báo 

cáo viên, tuyên truyền viên của Khối Đảng, chưa có quy định riêng trong hoạt 

động báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.  

Một số chương trình phát thanh của Trung ương gửi về có thời lượng tương 

đối dài, sử dụng giọng nói chưa phù hợp với đặc thù vùng miền của địa phương 

nên khó khăn trong lựa chọn đăng phát. 

1.4. Đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập 

huấn nhân lực trong hoạt động thông tin cơ sở tại địa phương 

Sở đã lồng ghép tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 

nhân lực trong hoạt động thông tin cơ sở trong Chương trình mục tiêu quốc gia 

Giảm nghèo bền vững để đào tạo chuyên sâu cho cán bộ làm công tác thông tin 

và truyền thông tại cơ sở cho 470 lượt cán bộ, cụ thể: 

- Năm 2017, tổ chức 01 lớp, đào tạo 66 cán bộ;  

- Năm 2018, tổ chức 02 lớp, đào tạo 144 cán bộ; 

- Năm 2019, tổ chức 02 lớp, đào tạo 120 cán bộ;  

- Năm 2020, tổ chức 02 lớp, đào tạo 140 cán bộ. 

Chương trình đã tổ chức đào tạo cán bộ làm công tác thông tin và truyền 

thông tại cơ sở, với các nội dung: Kiến thức quản lý nhà nước về thông tin, 

tuyên truyền; Kiến thức về biên tập nội dung thông tin, tuyên truyền; Kỹ năng 

khai thác và xử lý thông tin; Kỹ năng khai thác, sử dụng trang thiết bị kỹ thuật 

phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền;... 

Ngoài ra, hàng năm Sở thường xuyên phối hợp Phòng Văn hóa - Thông tin 

các huyện, thành phố, thị xã tổ chức 04-06 lớp tập huấn (20-30 lượt cán bộ/lớp) 

bồi dưỡng kiến thức pháp luật về thông tin, tuyên truyền; Kiến thức về biên tập 

nội dung thông tin, tuyên truyền … cho cán bộ thông tin cơ sở cấp xã. 

- Các khó khăn, vướng mắc:  

Kính phí bố trí thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhân lực 

trong hoạt động thông tin cơ sở tại địa phương còn hạn chế.  

Cán bộ phụ trách công tác thông tin cơ sở chủ yếu kiêm nhiệm, trình độ 

chuyên môn chưa phù hợp với vị trí công tác nên khó khăn trong đào tạo, bồi 

dưỡng (nhất là trong bồi dưỡng duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc). 

1.5. Đánh giá việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong 

hoạt động thông tin cơ sở tại địa phương 
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Từ năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng phần mềm 

“Quản lý hệ thống trạm truyền thanh cơ sở” có các chức năng: Cập nhật nhật ký 

truyền thanh, quản lý cơ sở vật chất, quản lý nhân lực, quản lý kinh phí, quản lý 

văn bản, tra cứu nhật ký, báo cáo thống kê, hỏi đáp … qua đó góp phần nâng cao 

hiệu quả hoạt động Đài truyền thanh cơ sở, hỗ trợ cán bộ quản lý các cấp trong 

đánh giá hoạt động thông tin tuyên truyền, thống kê báo cáo công tác tuyên 

truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn. 

Tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 18/12/2012 về 

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

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

trên ứng dụng công nghệ thông tin, đến nay đã triển khai lắp đặt 08 Đài Truyền 

thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Tại các Đài truyền thanh 

này cũng đã tiếp cận sử dụng các tiện ích mới như: Đặt lịch hẹn giờ phát, 

chuyển văn bản thành giọng nói… 

Nhiều huyện, thành phố, thị xã và xã, phường, thị trấn đã thiết lập các kênh 

thông tin tuyên truyền trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo… phục vụ 

nhu cầu tiếp cận thông tin cho người dân. 

Tuy vậy, do trình độ chuyên môn của cán bộ phụ trách công tác thông tin 

cơ sở còn hạn chế nên việc ứng dụng khoa học và công nghệ còn gặp nhiều khó 

khăn. Chưa khai thác hết tính năng ưu việt của ứng dụng, công nghệ. 

1.6. Đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 

trong hoạt động thông tin cơ sở tại địa phương  

Do khó khăn trong kinh phí nên tỉnh Hà Tĩnh chưa tổ chức các phong trào 

thi đua, khen thưởng, hội thi dành riêng cho hoạt động thông tin cơ sở. Hoạt 

động thi đua, khen thưởng được tổ chức chung trong hoạt động của toàn ngành. 

1.7. Đánh giá việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

xử lý vi phạm trong hoạt động thông tin cơ sở theo thẩm quyền  

Trong giai đoạn từ 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh chưa xẩy ra vi 

phạm trong hoạt động thông tin cơ sở. Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 

02 đợt kiểm tra toàn diện hệ thống truyền thanh cơ sở (năm 2016 và 2019), nội 

dung kiểm tra: Tình hình hoạt động, cơ sở vật chất, trang thiết bị, việc thực hiện 

quy chế hoạt động, công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương. Qua 

kiểm tra 80 xã, phường, thị trấn đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, đề nghị các 

địa phương quan tâm công tác thông tin cơ sở. 

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Về phạm vi, đối tượng quản lý:  

- Xem xét bổ sung loại hình thông tin cơ sở như: “Cổng/Trang thông tin 

điện tử của UBND cấp xã”, các trang Fanpage trên các trang mạng xã hội được 

thành lập để phục vụ công tác thông tin cơ sở; hoạt động của các đội tuyên 

truyền lưu động ở cấp xã bằng hình thức loa phát thanh di động. 
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2. Về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chính sách phát triển đối 

với lĩnh vực 

- Đề nghị ban hành văn bản quy định về bố trí công chức phụ trách công 

tác thông tin cơ sở ở cấp xã; quy định về trình độ, tiêu chuẩn chuyên môn 

nghiệp vụ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng, các chế độ về phụ cấp, nhuận bút trong 

biên soạn tài liệu phục vụ công tác thông tin cơ sở.  

3. Về kinh phí  

Có quy định định mức phân bổ kinh phí hàng năm thực hiện công tác thông 

tin cơ sở các cấp (tỉnh, huyện xã). 

4. Về phương thức chỉ đạo, hướng dẫn, cung cấp thông tin của Bộ 

Thông tin và Truyền thông 

Xây dựng kho dữ liệu dùng chung phục vụ công tác thông tin cơ sở để các 

địa phương, đơn vị thuận lợi trong khai thác truy cập. Tăng cường cung cấp file 

âm thanh, tài liệu tuyên truyền trực quan (tờ rơi, tờ gấp) hỗ trợ các địa phương 

trong công tác tuyên truyền. 

5. Về tổ chức hệ thống 

Có quy định về mô hình quản lý của hệ thống thông tin cơ sở: Như thành 

lập Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập, quy định về cán bộ chuyên trách… 

6. Về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ  

Hàng năm, xem xét tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 

đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở ở các địa phương, tổ chức theo từng 

khu vực để tạo điều kiện cho các địa phương sắp xếp, tham dự. 

7. Về thi đua khen thưởng, hội thi liên hoan lĩnh vực 

Xem xét có quy định trong tổ chức liên hoan, hội thi công tác thông tin cơ 

sở cấp tỉnh, cụm, khu vực. 

Trên đây là 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, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo Cục Thông tin cơ sở tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB4. 

 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 

 

 



SỐ LIỆU CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH 

TT 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 

Tỷ lệ 

tăng/giảm 

(%) 

2016 2021 

Tỷ lệ 

tăng/giả

m (%) 

2016 2021 

Tỷ lệ 

tăng/giảm 

(%) 

2021 

1 Đài TT cấp xã 262 216 

Giảm 

17,5% do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành 

chính cấp 

xã 

262 216 

Giảm 

17,5% do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành 

chính cấp 

xã 

5 tỷ 7 tỷ Tăng 28%  216/216 

2 
Bảng tin công 

cộng 
2837 2115 

Giảm 

25,4% do 

sắp xếp 

đơn vị cấp 

thôn, 

xóm, tổ 

dân phố 

0 0 0 2 tỷ 2 tỷ 0 0 

3 Bản tin TTCS 13 13 0 0 0 0 1,3 tỷ 1,5 tỷ Tăng 13%  

4 

Trang thông tin 

điện tử của 

UBND cấp xã 

262 216 

Giảm 

17,5% do 

sắp xếp 

0 0 0 1,5 tỷ 2 tỷ Tăng 33% 0 
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đơn vị 

hành 

chính cấp 

xã 

5 
Tài liệu không 

kinh doanh 
200.000 280.000 

Tăng 

28,5% 
0 0 0 1,5 tỷ 2 tỷ Tăng 25% 0 

6 

Báo cáo viên, 

tuyên truyền 

viên 

262 216 

Giảm 

17,5% do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành 

chính cấp 

xã 

262 216 

Giảm 

17,5% do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành 

chính cấp 

xã 

0 0 0 0 

7 
Các hình thức 

khác 

Các trang Fanpage trên mạng xã hội Facebook, Zalo 

Hoạt động của các đội tuyên truyền lưu động ở cấp xã bằng hình thức loa phát thanh di động 

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
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