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BÁO CÁO 

THỰC TRẠNG ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ CẨM GIÀNG  
 

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 13/3/2020 của UBND xã Cẩm 

Giàng về việc thực hiện nhiệm vụ công tác văn hóa thông tin, thể thao năm 2020. 

UBND xã Cẩm Giàng báo cáo tình đài truyền thanh xã cụ thể như sau: 

1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị. 

Năm 2010 UBND xã Cẩm Giàng được Sở TTTT cấp hệ thống truyền thanh 

không dây gồm; 1 máy phát, 20 cụm thu FM, 40 loa phóng thanh, 01 đài Cassette, 01 

bộ đầu thu DTH. Từ ngày 27/6/2020 đài truyền thanh UBND xã đã bố trí phòng để 

đài truyền thanh xã hoạt động, phòng rộng 15m
2
. Đến nay hệ thống đã xuống cấp, 

trong quá trình sửa chữa các thiết bị không đồng bộ, hỏng hóc nhiều, không còn đáp 

ứng được nhu cầu sử dụng, cụ thể: 

Ngày 18/02/2020 UBND xã có Kế hoạch số 09/KH-UBND về việc di chuyển, 

lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng đài truyền thanh xã Cẩm Giàng đến địa điểm mới. 

Công văn số 26/CV-UBND ngày 31/3/2020 của UBND xã Về việc đề nghị 

Trung tâm VHTT&TT huyện hỗ trợ sửa chữa Đài truyền thanh. 

Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 28/8/2020 của UBND xã về việc sửa chữa 

Đài truyền thanh xã. 

Công văn số 94/CV-UBND ngày 03/9/2020 của UBND xã về việc đề nghị 

Trung tâm VHTT&TT huyện hỗ trợ kỹ thuật sửa chữa Đài truyền thanh. 

Công văn số 122/CV-UBND ngày 06/11/2020 của UBND xã về việc đề nghị 

Trung tâm VHTT&TT huyện hỗ trợ kỹ thuật sửa chữa Đài truyền thanh. 

Trong năm 2020 UBND xã đã phối hợp với Trung tâm VHTT&TT huyện, tiến 

hành sửa chữa hệ thống Đài truyền thanh xã nhiều lần, nhưng do thiết bị đã quá cũ, 

không còn đồng bộ, sau khi sửa chữa đài truyền thanh xã hoạt động được từ 01 – 03 

tháng thì bị hỏng. Từ ngày 18/11/2020 đến nay đài truyền thanh xã không hoạt động 

được do hỏng máy phát. 

2. Về kinh phí đảm bảo cho hoạt động: 

Kinh phí được phân bổ cho đài truyền thanh là 12 triệu đồng/năm, UBND xã 



đã chi tu sửa chữa hệ thống truyền thanh như; mua mới loa phóng thanh, cum thu 

FM, sửa chữa máy phát với tổng chi 18 triệu. Hiện nay kinh phí hoạt động của đài 

truyền thanh đã vượt định mức. UBND xã không thể cân đối bổ xung kinh phí cho 

hoạt động của đài truyền thanh trong thời gian tới.  

Vậy UBND xã Cẩm Giàng đề nghị UBND huyện, phòng VHTT, Trung tâm 

VHTT&TT huyện xem xét cho ý kiến chỉ đạo, hướng khắc phục Đài truyền thanh xã 

Cẩm Giàng trong thời gian tới. 

Trên đây là báo cáo trực trạng của đài truyền thanh xã Cẩm Giàng trong thời 

gian qua./. 

 
Nơi nhận:                                                                      
* Gửi bản điện tử: 
- Phòng VH-TT huyện B/c; 

- Phòng VHTT huyện; 

- Trung tâm VHTT&TT huyện; 

- TTĐU, HĐND; 

- CT, PCT.UBND; 

- Các bộ phận có liên quan; 

* Gửi bản giấy: 

- Lưu: VP.UBND. 
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