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CÔNG BÁO/Số 03/Ngày 31-3-2012
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VIỆT YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 03/2012/Qð-UBND

Việt Yên, ngày 08 tháng 3 năm 2012

ðộc lập- Tự do- Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của ðài Truyền thanh huyện
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27 tháng 7
năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ðài Phát thanh và Truyền hình
thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ðài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân
dân cấp huyện;
Theo ñề nghị của Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 86/TTr-PNV ngày 07 tháng 3
năm 2012,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ðài Truyền thanh huyện Việt Yên.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký và thay thế
Quyết ñịnh số 496/Qð-UB ngày 27/5/2002 của Ủy ban nhân dân huyện Ban hành
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ðài Truyền thanh huyện.
ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, ñơn vị có liên quan căn cứ quyết
ñịnh thi hành./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hạnh
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ðộc lập- Tự do- Hạnh phúc

QUY ðỊNH
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của ðài Truyền thanh huyện Việt Yên
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 03/2012/Qð-UBND
ngày 08 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên)
ðiều 1. Vị trí và chức năng
1. ðài Truyền thanh huyện là ñơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thực
hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của ðảng bộ, chính quyền huyện.
2. ðài Truyền thanh huyện chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân
huyện, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn về chuyên
môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
3. ðài Truyền thanh huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
ðiều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Lập kế hoạch hàng năm và dài hạn ñể thực hiện nhiệm vụ ñược giao; tham
gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền thanh và tổ
chức thực hiện, kế hoạch ñã ñược phê duyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân
huyện và cấp có thẩm quyền.
2. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ
thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh ñược trang bị nhằm tuyên truyền
ñường lối, chính sách của ðảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ ñạo,
ñiều hành của chính quyền ñịa phương, các hoạt ñộng tại cơ sở, phổ biến kiến thức
khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hoá, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt,
việc tốt, ñiển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy ñịnh của pháp luật.
3. Tiếp sóng ðài Tiếng nói Việt Nam, ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát
trên hệ thống truyền thanh của ðài Truyền thanh huyện phục vụ nhu cầu tiếp nhận
thông tin của nhân dân theo quy ñịnh của pháp luật.
4. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành ñể thực hiện việc tiếp
sóng, phát sóng các chương trình phát thanh theo quy ñịnh của pháp luật.
5. Phối hợp với ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình
phát thanh, truyền hình phát sóng trên ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
6. Hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên
ngành ñối với ðài Truyền thanh xã, thị trấn trên ñịa bàn theo quy ñịnh của pháp luật.
7. Quản lý, sử dụng lao ñộng, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; tiếp
nhận sự tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy ñịnh
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của pháp luật; thực hiện chính sách ñối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao
ñộng thuộc pham vi quản lý theo quy ñịnh của pháp luật.
8. Thực hiện chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ và ñột xuất theo yêu cầu của cơ quan chủ
quản, cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan chức năng về các mặt công tác ñược giao;
tham gia các hoạt ñộng chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức; tổ chức
hoạt ñộng thi ñua khen thưởng theo quy ñịnh của pháp luật.
9. Thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch và các tệ
nạn xã hội khác trong ñơn vị; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy ñịnh của pháp luật.
10. Tham gia ý kiến với UBND huyện và các cơ quan chức năng ñể củng cố,
mở rộng sự nghiệp Truyền thanh trên ñịa bàn huyện.
11. Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ tư liệu theo quy ñịnh của pháp luật.
12. Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy ñịnh của pháp luật
chuyên ngành theo nhiệm vụ, quyền hạn ñược giao; kiến nghị ñề xuất hình thức xử lý
ñối với tập thể, cá nhân vi phạm các quy ñịnh trong hoạt ñộng phát thanh, truyền
thanh theo phân công và theo quy ñịnh của pháp luật.
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao theo quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế.
1. Cơ cấu tổ chức
a) ðài Truyền thanh huyện có Trưởng ðài, Phó Trưởng ðài và bộ máy giúp
việc (Tổ Hành chính; Tổ Biên tập; Tổ Kỹ thuật).
b) Trưởng ðài chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp
luật về toàn bộ hoạt ñộng của ðài.
c) Phó Trưởng ðài giúp Trưởng ðài phụ trách, theo dõi một số nhiệm vụ, lĩnh
vực công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng ðài và trước pháp luật về nhiệm vụ,
lĩnh vực ñược phân công. Khi Trưởng ðài ñi vắng ñược ủy nhiệm ñiều hành các hoạt
ñộng của ðài;
d) Cán bộ, viên chức chịu trách nhiệm trước Trưởng ðài, Phó Trưởng ðài và
trước pháp luật về nhiệm vụ công tác ñược giao.
e) Việc bổ nhiệm, ñiều ñộng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm,
từ chức, thực hiện chế ñộ, chính sách ñối với Trưởng ðài, Phó Trưởng ðài, cán bộ,
công chức, viên chức do Chủ tịch Ủy ban nhân huyện quyết ñịnh theo quy ñịnh của
pháp luật.
2. Biên chế
Biên chế của ðài Truyền thanh huyện là biên chế sự nghiệp, ñảm bảo ñể thực
hiện các nhiệm vụ ñược giao. Số lượng biên chế của ðài Truyền thanh huyện do Chủ
tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết ñịnh trong tổng số biên chế sự nghiệp của huyện
ñược Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm theo quy ñịnh của pháp luật.
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ðiều 4. Tổ chức thực hiện.
Trưởng ðài Truyền thanh huyện có trách nhiệm bố trí cán bộ, quy ñịnh nhiệm vụ
cụ thể của các tổ chuyên môn trực thuộc và ban hành Quy chế làm việc của ðài
Truyền thanh huyện ñể thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ ñược giao./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hạnh

