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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ 

 

                    Số:       
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện 

công tác thông tin cơ sở năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Hà Nội, ngày      tháng      năm  

 

                      Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố 

                                       trực thuộc Trung ương. 

 

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thông tin cơ sở và tổ chức các 

hoạt động thông tin, tuyên truyền ở cơ sở, Cục Thông tin cơ sở hướng dẫn Sở 

Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai 

thực hiện một số nội dung công tác thông tin cơ sở năm 2020 như sau: 

I. Công tác quản lý nhà nước về thông tin cơ sở 

1. Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy (Thành ủy), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây 

dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án triển khai thực hiện Chỉ thị số 

07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ 

sở trong tình hình mới” và 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”, nhằm thúc 

đẩy sự phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở ở địa phương, nâng cao hiệu lực quản 

lý nhà nước và làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin thiết yếu đến 

người dân trên địa bàn.  

Hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xây dựng, ban 

hành quy định cụ thể về hoạt động của đài truyền thanh cơ sở theo quy định tại 

Điều 8 của Quy chế hoạt động thông tin cơ sở hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh xây dựng, ban hành Quy chế quản lý hoạt động đài truyền thanh cơ sở 

để quản lý thống nhất ở địa phương. 

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, ban hành kế hoạch và 

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương trong Đề án 

“Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ 

thông tin” (Cục Thông tin cơ sở tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành hướng dẫn cụ 

thể sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án). 

3. Tiếp tục triển khai thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ 

chức tổng kết việc thực hiện Quyết định 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình 

cấp huyện đến năm 2020” tại địa phương trong quý IV năm 2020. Việc tổng kết 

cần đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Đề án; những khó 
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khăn, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất mô hình hoạt động của hệ 

thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện từ thực tiễn của địa phương sau khi 

sáp nhập thành trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao/trung tâm truyền thông 

và văn hóa. Báo cáo tổng kết gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 

20/12/2020 để tổng hợp báo cáo và tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ 

chủ trương, định hướng phát triển đối với hệ thống truyền thanh - truyền hình 

cấp huyện trong toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025. 

4. Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn 

ngân sách địa phương hoặc các nguồn kinh phí khác để đầu tư, nâng cấp, hiện 

đại hóa hệ thống đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn 

thông theo văn bản số 1879/BTTTT-TTCS ngày 13/6/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông; ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư vào các xã chưa 

có đài truyền thanh. Đồng thời, chủ động trong việc vận động các tổ chức, doanh 

nghiệp và cá nhân tài trợ kinh phí, thiết bị kỹ thuật để đầu tư nâng cấp, hiện đại 

hóa đài truyền thanh cơ sở, thiết lập bảng tin điện tử công cộng… phục vụ công 

tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở. 

5. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ đài truyền thanh cơ sở và nâng cao 

năng lực cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở:   

- Đối với những địa phương chưa có cán bộ trực tiếp quản lý, vận hành 

đài truyền thanh cơ sở, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ 

tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ưu tiên bố trí 01 chức danh hoạt 

động không chuyên trách quản lý đài truyền thanh cơ sở trong số lượng người 

hoạt động không chuyên trách theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP 

ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều về cán bộ, công 

chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền 

của Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên cơ sở tài liệu do 

Bộ Thông tin và Truyền thông biên soạn, cung cấp; tập huấn về công nghệ thông 

tin, kỹ thuật vận hành, sửa chữa thiết bị truyền thanh, bảng tin điện tử công cộng 

cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở ở xã, phường, thị trấn. 

- Phối hợp với Cục Thông tin cơ sở tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền 

và cung cấp thông tin chuyên đề cho cán bộ thông tin cơ sở ở cấp huyện và cấp 

xã của địa phương (Cục Thông tin cơ sở sẽ có văn bản gửi Sở Thông tin và 

Truyền thông khi triển khai để phối hợp thực hiện).   

- Cử cán bộ của Sở Thông tin và Truyền thông và Phòng Văn hóa và 

Thông tin cấp huyện tham dự hội nghị tập huấn công tác thông tin cơ sở năm 

2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, dự kiến vào quý II năm 2020.  
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6. Tổ chức thu thập, tổng hợp số liệu đánh giá chỉ số hoạt động đài truyền 

thanh cơ sở và cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện của địa phương trong 

năm 2019. Bản tổng hợp số liệu gửi về Cục Thông tin cơ sở trong quý I năm 

2020 (Cục Thông tin cơ sở sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể). 

7. Tổ chức Phong trào thi đua và tôn vinh các điển hình tiên tiến trong 

lĩnh vực thông tin cơ sở năm 2020 theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

II. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền ở cơ sở 

1. Phối hợp với Ban Tuyên giáo cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội, các sở, ngành cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn và cung cấp thông 

tin cho cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cơ sở, lực 

lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở và các loại hình thông tin cơ sở 

khác, tập trung tuyên truyền, phổ biến đến người dân những nội dung sau: 

- Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng; tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2020, theo hướng 

dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Thành ủy). 

- Tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước theo các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính 

phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; các nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương.  

2. Căn cứ điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, Sở Thông tin và 

Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, ban hành kế hoạch 

và bố trí kinh phí tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chương trình, kế hoạch, đề 

án của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông trong 

năm 2020 và các năm tiếp theo hoặc các nhiệm vụ tuyên truyền đột xuất theo chỉ 

đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông (có phụ 

lục kèm theo công văn này).  

3. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án “Tuyên truyền 

thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến 

năm 2020” theo Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 và Đề án “Tuyên 

truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 

2018 - 2020” theo Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ; tổ chức tổng kết việc thực hiện hai đề án trên tại địa phương trong 

quý IV năm 2020. Báo cáo tổng kết thực hiện hai đề án trên gửi về Bộ Thông tin 

và Truyền thông trước ngày 15/12/2020 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ theo quy định.  
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4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp 

huyện, đài truyền thanh cơ sở và cán bộ làm công tác thông tin cơ sở sử dụng 

thông tin, tài liệu tuyên truyền do Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên 

giáo Trung ương và các bộ, ngành khác cung cấp bằng file văn bản, file âm 

thanh trên hệ thống thông tin điện tử nội bộ gửi các Sở hoặc đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Thông tin cơ sở sẽ 

thông báo cụ thể khi cung cấp tài liệu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ). 

Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thông 

tin cơ sở năm 2020; định kỳ vào tuần cuối cùng của các quý tổng hợp kết quả 

thực hiện kế hoạch trong quý gửi về Cục Thông tin cơ sở để theo dõi, tổng hợp 

báo cáo Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông.  

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo (để b/c); 

- Văn phòng Bộ; 

- Lãnh đạo Cục; 

- Các đơn vị thuộc Cục; 

- Lưu: VT. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tạo 
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Phụ lục: NỘI DUNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN NĂM 2020 

(Kèm theo Công văn số      /TTCS-CS ngày 01/11/2019 của Cục Thông tin cơ sở) 

--- 

STT Nội dung 

I 
Các nội dung thông tin, tuyên truyền thực hiện theo giai đoạn đến 

năm 2020 hoặc đến năm 2025 

1 

Chương trình truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia theo Quyết định số 1045/QĐ-TTg ngày 17/8/2018 

của Thủ tướng Chính phủ. 

2 
Tuyên truyền Chương trình sức khỏe Việt Nam theo Quyết định số 

1092/QĐ-TTg ngày 02/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

3 

Tuyên truyền Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở 

Việt Nam đến năm 2025 theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 

12/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

4 

Tuyên truyền Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai 

doạn 2018 - 2025” theo Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 

của Thủ tướng Chính phủ  

5 

Tuyên truyền Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 

2020 và tầm nhìn 2030 theo Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 04/01/2012 

của Thủ tướng Chính phủ 

6 
Thực hiện Đề án “Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch” theo 

Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

7 

Kế hoạch truyền thông về Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ 

phát triển doanh nghiệp trên hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2020 theo 

Quyết định số 239/QĐ-BTTTT ngày 01/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông 

8 

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về thanh toán qua ngân hàng đối với 

các dịch vụ công; thuế, điện nước, học phí, viện phí và chi trả các 

chương trình an sinh xã hội đến năm 2020 theo Quyết định số 637/QĐ-

BTTTT ngày 03/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông  

9 

Chương trình truyền thông quốc gia nhằm khuyến khích sử dụng nhiên 

liệu sinh học giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 1622/QĐ-BTTTT 

ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

10 

Kế hoạch truyền thông thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025 theo Quyết định số 

1509/QĐ-BTTTT ngày 17/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc ban hành 



6 
 

11 

Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019-

2025 theo Quyết định số 367/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông 

12 

Kế hoạch tuyên truyền nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác 

hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 

2025 theo Quyết định số 374/QĐ-BTTTT ngày 16/3/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông 

II Nội dung thông tin, tuyên truyền đột xuất hoặc theo chuyên đề 

1 
Tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, nhân quyền; bảo vệ lãnh thổ, chủ 

quyền biển, đảo 

2 
Tuyên truyền về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh 

phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội 

3 Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh  

4 Tuyên truyền bảo vệ môi trường 

5 Tuyên truyền về an toàn giao thông  

6 Tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá 
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