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BÁO CÁO
Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Nha Trang
Thực hiện Kế hoạch số 6273/KH-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh
Khánh Hòa về việc triển khai Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền
hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa,
UBND thành phố Nha Trang báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án
“Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên
địa bàn thành phố như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO
UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 2772/KH-UBND-VHTT ngày
11/4/2019 về việc triển khai Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền
hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn thành phố.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ
1. Kiện toàn nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực của cơ sở truyền
thanh - truyền hình thành phố:
- Trong năm, thành phố đã cử 02 cán bộ lãnh đạo, 02 chuyên viên của Tổ
nghiệp vụ truyền thanh - truyền hình tham gia học tập các lớp bồi dưỡng chuyên
viên, chuyên viên chính, cao cấp chính trị, quản lý lãnh đạo cấp phòng và bồi
dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4.
- Đến nay trình độ chuyên môn của Tổ nghiệp vụ Truyền thanh - Truyền
hình thuộc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố có 10 người
đạt trình đại học, 02 người cao đẳng và 01 trung cấp.
2. Đầu tƣ cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyễn dẫn phát sóng của
cơ sở truyền thanh - truyền hình thành phố:
- Thành phố có Máy phát FM STEREO PA-1000 được đầu tư đưa vào sử
dụng vào năm 1998, luôn thực hiện bảo trì bảo dưỡng định kỳ hàng quý nhưng
qua 20 năm sử dụng, thiết bị đã bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp, bị hỏng ¼ phần
công suất (cháy 01 Board công suất trong tổng 04 Board công suất của máy).
Hiện tại chỉ hoạt động ở mức ¾ công suất, việc mất ¼ công suất ảnh hưởng đến
sự hoạt động ổn định của Máy và tầm phủ sóng FM 105.5 KHz trên toàn địa bàn
thành phố, đặc biệt không đủ công suất phát đến những xã, phường ở xa trung
tâm, khuất núi, khuất nhà cao tầng so với vị trí anten trung tâm, ví dụ điển hình
là xã Vĩnh Lương, Vĩnh Phương và xã Phước Đồng (03 xã trên luôn báo cáo
việc thu sóng rất chập chờn, không rõ tiếng).
Ngoài ra, một số máy tính, Mixer thu âm được trang bị vào năm 2009
dùng để thu chương trình thời sự hàng ngày, qua hơn 10 năm sử dụng cũng đã
bắt đầu bị xuống cấp, hư hỏng thường xuyên. Với sự cố máy tính bị hỏng như
trên đã ảnh hưởng đến việc thu tin chương trình thời sự hàng ngày của đơn vị.

- UBND thành phố đã ban hành Công văn số 9227/UBND-VHTT ngày
19/11/2019 gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc đề xuất kinh phí nâng cấp
Đài Truyền thanh thành phố với số tiền 1.267.959.000 đồng.
3. Nâng cao chất lƣợng nội dung chƣơng trình:
- Để nâng cao chất lượng nội dung chương trình, thành phố đã chỉ đạo lực
lượng phóng viên, biên tập viên triển khai thực hiện các nội dung tuyên truyền
trọng tâm hàng tháng. Đồng thời, yêu cầu lực lượng phóng viên bám sát địa bàn,
cơ sở để kịp thời theo dõi, đưa tin phản ánh tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương với những nội dung phong phú, hấp
dẫn. Thường xuyên nâng cao chất lượng tin bài, chuyên mục, tìm kiếm khai thác
những đề tài mới, hấp dẫn để thu hút đông đảo người nghe đài.
- Trong năm 2019, thành phố đã thực hiện 578 chương trình thời sự, 362
chương trình ca nhạc; xây dựng 3.358 tin ngắn, 400 bài viết, 48 chuyên mục
Pháp luật và đời sống, 48 chuyên mục an toàn giao thông, 24 chuyên mục cải
cách hành chính và 52 Công văn, Kế hoạch, tài liệu tuyên truyền với tổng thời
lượng phát sóng chương trình của Đài Truyền thanh thành phố là 1.016 giờ 10
phút phục vụ cho công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của thành phố.
- Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh thành
phố, trong năm thành phố đã thực hiện phối hợp cộng tác nhiều tin bài chất
lượng cho Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa để phản ánh về tình hình
chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phong trào xây dựng nông thôn mới
- đô thị văn minh trên địa bàn thành phố.
III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020
1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án “Quản lý hoạt động
truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn thành phố.
2. Tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp
luật của Đảng và Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
3. Phản ánh sôi nổi các sự kiện, hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa - xã
hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn thành phố.
4. Đẩy mạnh nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bổ sung các trang
thiết bị mới, hiện đại phù hợp để phục vụ tốt sự nghiệp phát thanh - truyền hình
của thành phố.
5. Tăng cường hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và kỹ thuật cho nhân sự
phụ trách công tác Đài Truyền thanh xã, phường.
Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động
truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn thành phố của
UBND thành phố Nha Trang./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Khánh Hòa (VBĐT) (b/c);
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh (VBĐT, b/c);
- TT. Thành ủy (b/c);
- TT. Hội đồng nhân dân TP (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố;
- Lưu: VT, VHTT.
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