UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1902 /STTTT-BCXBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng tối đa thời lượng và tần suất
phát thanh hằng ngày của đài truyền
thanh cơ sở.

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã;
- Phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện, thị xã;
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận,
huyện, thị xã.

Trong thời gian qua, đài truyền thanh cơ sở đã tham gia tích cực, hiệu quả
vào việc thông tin, tuyên truyền các chỉ đạo, điều hành của Trung ương và
Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, trước
diễn biến phức tạp của dịch bệnh, vẫn còn một bộ phận người dân có biểu hiện
chủ quan, lơ là, thiếu ý thức, cố tình vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.
Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Đinh Tiến Dũng, UVBCT, Bí thư Thành
ủy tại buổi kiểm tra Sở Chỉ huy công tác phòng chống Covid-19 thành phố Hà
Nội; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố
về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch
COVID-19, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND quận, huyện, thị xã
phối hợp chỉ đạo; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin
và Thể thao quận, huyện, thị xã yêu cầu hệ thống đài truyền thanh cơ sở thực
hiện ngay một số nội dung sau:
1. Duy trì nghiêm chế độ phát thanh trong trường hợp khẩn cấp phòng,
chống dịch bệnh. Cụ thể, tăng tối đa thời lượng, tần suất phát thanh phòng,
chống dịch, ít nhất bảo đảm bốn (04) khung giờ phát thanh vào tất cả các ngày
trong tuần: 5h00-8h00, 10h00-12h00, 14h00-16h00, 18h00-20h00. Mỗi khung
giờ phát thanh ít nhất 30 phút với đài phường thuộc quận và 45 phút với đài xã,
phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã (không kể thời gian tiếp âm đài cấp trên).
Ngoài 4 khung giờ trên, tùy điều kiện thực tế từng địa bàn tại từng thời
điểm, các phường, xã, thị trấn chủ động sắp xếp lịch phát thanh hợp lý, có thể
phát liên tục nhiều lần/ngày, không giới hạn thời gian, thời lượng. Nội dung
tuyên truyền bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo Trung ương và
Ban Chỉ đạo Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, hướng
dẫn của ngành Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng.
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2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin làm đầu mối, cập nhật báo cáo của đài
truyền thanh cơ sở trước 16h00 hằng ngày gửi Sở Thông tin và Truyền thông để
tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố. (theo mẫu báo cáo gửi kèm)
3. Đề nghị UBND quận, huyện, thị xã quan tâm động viên, hỗ trợ, tạo
điều kiện cho đội ngũ người làm truyền thanh cơ sở thực hiện nhiệm vụ thông
tin, tuyên truyền, góp phần cùng cả nước và Thành phố đẩy lùi dịch bệnh.
4. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc
tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên đài truyền thanh cơ sở tại địa
bàn và qua Sổ nhật ký đài.
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị thực hiện tuyên truyền
có hiệu quả, đảm bảo chế độ báo cáo, gửi kết quả tuyên truyền về Sở Thông tin
và Truyền thông. Địa chỉ: Số 185 phố Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại:
(024).35123237, Email: pbcxbtt_sotttt@hanoi.gov.vn./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND Thành phố;
(để báo cáo)
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Cục TTCS (Bộ TT&TT);
- Sở Y tế (để phối hợp);
- Giám đốc Sở TT&TT (để báo cáo);
- PGĐ Nguyễn Thị Mai Hương;
- Lưu: VT, BCXBTT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Mai Hương

