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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 3568/Qð-UBND 

 

    
  An Giang, ngày 28 tháng 11 năm 2017 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành ðề án tổ chức, hoạt ñộng Thông tin cơ sở trên ñịa bàn tỉnh An Giang 

giai ñoạn 2018 – 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 
tháng 06 năm 2015; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 52/2016/Qð-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quy chế hoạt ñộng thông tin cơ sở; 

Căn cứ Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
An Giang thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII về ñẩy mạnh công 
tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số        
90/TTr-STTTT ngày 21 tháng 11 năm 2017.        

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này ðề án tổ chức, hoạt ñộng Thông tin 
cơ sở trên ñịa bàn tỉnh An Giang giai ñoạn 2018 – 2020, ñịnh hướng ñến  
năm 2030. 

ðiều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 
ngành, ñoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai 
thực hiện ðề án; ñịnh kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh theo  
quy ñịnh. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền 
thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, 
thành phố và Thủ trưởng các ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
ñịnh này./. 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

(ðã ký)  

Nguyễn Thanh Bình 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do – Hạnh phúc 

  

ðỀ ÁN 

TỔ CHỨC, HOẠT ðỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ TRÊN ðỊA BÀN TỈNH AN 
GIANG GIAI ðOẠN 2018 – 2020, ðỊNH HƯỚNG ðẾN NĂM 2030 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 3568/Qð-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2017 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

A. Căn cứ pháp lý: 

Nghị ñịnh số 09/2017/Nð-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy ñịnh chi 
tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà 
nước; 

Quyết ñịnh số 52/2016/Qð-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Quy chế hoạt ñộng thông tin cơ sở; 

Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An 
Giang thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII về ñẩy mạnh công tác 
thông tin cơ sở trong tình hình mới; 

Quyết ñịnh số 1980/Qð-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai ñoạn 2016 - 2020;  

Quyết ñịnh số 3310/Qð-UBND, ngày 21/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
An Giang về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới giai ñoạn 2016 – 2020; Quyết ñịnh số 3379/Qð-UBND, ngày 
28/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Bộ tiệu chí xã nông 
thôn mới tỉnh An Giang giai ñoạn 2016 – 2020; 

Xuất phát từ nhu cầu thông tin tại cơ sở cần ñược tổ chức và hoạt ñộng phù 
hợp với sự phát triển của các loại hình thông tin và yêu cầu nhiệm vụ chính trị cũng 
như tình hình thực tiễn của cấp cơ sở. 

B. Thực trạng và sự cần thiết tổ chức, hoạt ñộng thông tin cơ sở: 

I. Thực trạng về tổ chức và hoạt ñộng thông tin cơ sở:  

1. Về tổ chức thông tin cơ sở:  

- ðài Truyền thanh cấp xã thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trên hệ 
thống loa truyền thanh; 

- Tổ chức ñiểm cung cấp thông tin cơ sở cấp xã tại ðài Truyền thanh cấp xã 
như: phòng ñọc sách, báo, ñiểm cung cấp thông tin khoa học công nghệ, tủ sách pháp 
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luật, máy tính kết nối internet ñể tra cứu thông tin và hỗ trợ người dân giao dịch ñiện 
tử, tủ sách khuyến nông, khuyến ngư,…. 

2. Về hoạt ñộng thông tin cơ sở: 

- Tuyên giáo cấp ủy cơ sở chỉ ñạo về nội dung và ñịnh hướng thông tin, tuyên 
truyền cho ðảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, ñoàn viên, hội viên và quần 
chúng nhân dân, ñài truyền thanh cấp xã. 

- Mặt trận tổ quốc (MTTQ) và các ðoàn thể chính trị tuyên truyền trong ñoàn 
viên, hội viên và giới trong hệ thống. 

- Cổng thông tin ñiện tử tỉnh, Cổng thông tin ñiện tử cấp huyện hoạt ñộng tốt, 
cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật Nhà nước, thông tin những sự kiện quốc 
tế, trong nước liên quan trực tiếp ñến người dân cơ sở; cung cấp thông tin, kiến thức 
thiết yếu ñối với ñời sống hằng ngày của người dân ñịa phương. 

- ðài truyền thanh cấp xã:  

+ Toàn tỉnh hiện có 156 ñài truyền thanh xã, phường, thị trấn, hầu hết các ñài 
ñã ñược quan tâm ñầu tư, nâng cấp sửa chữa. ðến nay, tỷ lệ phủ sóng trên ñịa bàn 
dân cư ước ñạt trên 85%; ñội ngũ cán bộ ñài thường xuyên ñược tham dự các lớp bồi 
dưỡng nghiệp vụ; nội dung tuyên truyền từng bước ñược nâng lên, ñảm bảo thông tin 
kịp thời ñến với người dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông của ñịa 
phương. 

+ ðiểm cung cấp thông tin cơ sở cấp xã: ñược tích hợp nhiều loại hình thông 
tin như thông tin truyền thanh, thông tin sách báo, tủ sách pháp luật, thông tin khoa 
học công nghệ, thông tin ñiện tử,…, có người quản lý và phục vụ là cán bộ ðài 
Truyền thanh, nhiều loại hình thông tin từ truyền thống ñến hiện ñại ñược tổ chức tập 
trung, thống nhất nên thuận lợi cho người dân tiếp cận, …  

+ Từ năm 2012, tỉnh ñã hỗ trợ ñầu tư máy tính, máy in và có kết nối ñường 
truyền internet cho 156 ñiểm thông tin cơ sở của 156 xã phường, thị trấn toàn tỉnh, 
ñáp ứng rất tốt cho hoạt ñộng thông tin, tuyên truyền của cấp xã (thu thập thông tin 
phục vụ hoạt ñộng, viết tin, bài phát thanh, cộng tác tin, bài phát thanh cho ñài truyền 
thanh cấp huyện...) và phục vụ tốt nhu cầu truy cập, tìm kiếm thông tin cho người 
dân, ñến nay, ña số ñã xuống cấp, hư hỏng, cần sửa chữa và ñầu tư mới ñể ñáp ứng 
nhu cầu của ñịa phương và người dân.  

+ Hoạt ñộng thông tin tại ðài Truyền thanh cấp xã, ña số ñã ñi vào nề nếp, phát 
huy hiệu quả tích cực, phục vụ nhu cầu thông tin của người dân. 

- Bảng thông tin ñiện tử công cộng và tiếp nhận ý kiến công dân ñặt tại bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả một cửa của UBND xã. 

- ðiểm cung cấp thông tin khoa học công nghệ có nơi ñặt tại UBND xã, có nơi 
ñặt tại nhà dân, quán cà phê,… 

- Các hoạt ñộng thông tin cơ sở khác: 
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+ Thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách thuộc các lĩnh vực chuyên 
môn của UBND cấp xã. 

+ Thông tin tuyên truyền pháp luật của ngành Tư pháp. 

+ Nhiều nơi tủ sách pháp luật ñặt tại trụ sở UBND xã, chủ yếu phục vụ cho 
CB, CNVC cấp xã, người dân rất ít hoặc không tiếp cận ñược thông tin này. 

+ Phòng ñọc sách xã ñược ñặt tại ñiểm Bưu ñiện văn hóa, nhà văn hóa, khóm, 
ấp,…. 

          II. Ưu ñiểm và hạn chế của tổ chức, hoạt ñộng thông tin cơ sở thời gian 
qua: 

1. Ưu ñiểm:  

- Cấp ủy cơ sở quan tâm công tác chỉ ñạo nội dung và chỉ ñạo phối hợp hoạt 
ñộng thông tin ñồng bộ cả chiều rộng lẫn chiều sâu tại ñịa bàn cấp xã. 

- Thực hiện kế hoạch số 11/KH-STTTT, ngày11 tháng 01 năm 2012 của Sở 
Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức lại hoạt ñộng thông tin tại ðài truyền 
thanh cấp xã ñã bước ñầu tích hợp ñược nhiều loại hình thông tin về 1 ñầu mối thuận 
tiện cho ñầu tư, quản lý và phục vụ cho cán bộ, công chức và nhân dân ñịa phương. 

- UBND cấp xã, các ñoàn thể chính trị phối hợp ñồng bộ trong tuyên truyền 
chiều sâu ñến cán bộ, công chức, cốt cán và ñoàn viên, hội viên, giới tại ñịa bàn dân 
cư. 

- Tổ chức, hoạt ñộng thông tin cơ sở trong thời gian qua ñược sự quan tâm của 
các ngành, các cấp nên nhiều hoạt ñộng, nhiều loại hình cung cấp thông tin ñược triển 
khai góp phần phục vụ nhu cầu thông tin của người dân. 

2. Hạn chế: 

- Cơ chế chỉ ñạo, tổ chức, quản lý, hoạt ñộng thông tin cơ sở chưa ñồng bộ, tập 
trung, thống nhất dẫn tới hạn chế về hiệu quả;  

- Tổ chức ñiểm thông tin cơ sở chưa ñồng bộ, một số ñiểm chưa có người quản 
lý nên không thuận tiện cho người dân trong tiếp cận thông tin. 

- Các xã, phường, thị trấn chưa có mục/trang thông tin ñiện tử thuộc Cổng 
thông tin huyện, thị, thành ñể cung cấp thông tin; 

- Một số ðài Truyền thanh cấp xã phối hợp trong nhiệm vụ chính trị chưa ñồng 
bộ; cán bộ ở ñài truyền thanh kiêm nhiệm nhiều công việc và thường bị ñiều ñộng, 
thay ñổi công tác, ảnh hưởng ñến hiệu quả hoạt ñộng; mức trợ cấp cho cán bộ làm 
công tác truyền thanh từ ngân sách xã còn thấp so với mặt bằng lương tối thiểu 
chung... 

- Hệ thống trang thiết bị truyền thanh tuy ñã ñược tỉnh, huyện ñầu tư, sửa chữa, 
nâng cấp, bảo trì hàng năm, nhưng do thiết bị ngoài trời dễ hỏng nên việc ñầu tư mới và 
thay thế chưa ñáp ứng nhu cầu, dẫn ñến tỷ lệ phủ sóng khu dân cư chưa ñạt theo kế 
hoạch. 

- Trang thiết bị và cơ sở vật chất ñược ñầu tư từ nhiều năm trước ñã xuống cấp, 
hư hỏng cần ñầu tư thay thế hoặc sửa chữa.  
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          III. Sự cần thiết ban hành ðề án tổ chức, hoạt thông tin cơ sở: 

Chưa có cơ chế hoạt ñộng chỉ ñạo ñồng bộ về thông tin cơ sở; Tổ chức ñiểm 
thông tin cơ sở chưa ñồng bộ, thiết bị ñầu tư nhiều năm ñã cũ, hỏng cần thay thế, 
nhằm ñáp ứng yêu cầu thông tin ñiện tử của người dân, một số ñiểm chưa có người 
quản lý nên không thuận tiện cho người dân trong tiếp cận thông tin. Các xã, phường, 
thị trấn chưa có mục/trang thông tin ñiện tử thuộc Cổng thông tin huyện, thị, thành ñể 
cung cấp thông tin; các xã, phường, thị trấn chưa ñược hỗ trợ bảng tin thông tin cơ sở 
ñiện tử công cộng ñể phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền cho nhân dân. ðể khắc 
phục các hạn chế trên, việc ban hành ðề án là cần thiết, nhằm: 

- Công tác chỉ ñạo thông tin cơ sở bày bản và ñồng bộ; 

- ða dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền ñể thông tin ñến với người 
dân nhanh chóng, kịp thời, chính xác. 

- Tạo ñiều kiện thuận lợi cho người dân truy cập thông tin truyền thống và 
thông tin ñiện tử; 

- Cấp xã có nhiều phương tiện ñể cung cấp và công bố thông tin theo quy ñịnh. 

- Góp phần thực hiện ñạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới về thông tin và 
truyền thông. 

- Góp phần cải thiện chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh 
An Giang. 

C. Nội dung ðề án: 

I. Mục tiêu:  

- Tổ chức, hoạt ñộng thông tin cơ sở nhằm phát huy tối ña hiệu quả hoạt ñộng 
thông tin cơ sở của Hệ thống chính trị; 

- ðầu tư thay thế cơ sở vật chất, thiết chế thông tin, ña dạng hoá việc tiếp cận 
thông tin của người dân; 

- Bổ sung, ña dạng phương thức cung cấp thông tin, phương thức tuyên truyền 
và công bố thông tin của các xã, phường, thị trấn. 

II. Nội dung: 

1. Về chỉ ñạo và tổ chức thông tin cơ sở: 

- Thành lập Ban chỉ ñạo ñịnh hướng thông tin tuyên truyền cấp xã, gồm: 
Thường trực ðảng ủy cấp xã làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND cấp xã làm Phó 
Trưởng ban, các thành viên gồm cán bộ Tuyên giáo ðảng ủy cấp xã, cán bộ Văn hóa 
–Thông tin, Mặt trận tổ quốc và các ñoàn thể chính trị. Trong ñó: 

+ ðảng ủy cấp xã chỉ ñạo về nội dung thông tin cơ sở ñịnh kỳ và ñột xuất theo 
từng thời ñiểm và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ñịa phương. 

+ UBND cấp xã quản lý, ñiều hành tập trung, thống nhất hoạt ñộng thông tin cơ 
sở, cung cấp thông tin ñịnh kỳ, cung cấp thông tin công bố, công khai theo quy ñịnh 
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(góp phần công bố, công khai thông tin cấp xã theo chỉ số PAPI), phân bổ nguồn lực 
của nhà nước và huy ñộng sự tham gia của các thành phần kinh tế trong hoạt ñộng thông 
tin cơ sở. 

- Tổ chức tập trung ñiểm cung cấp thông tin, phục vụ nhu cầu tiếp cận thông tin 
của nhân dân, ñược ñặt tại ðài truyền thanh cấp xã, ñược gọi là  “ðiểm thông tin cơ 
sở”:  

+ Cung cấp thông tin truyền thanh, thông tin ñiện tử (internet) và giao dịch ñiện 
tử, bảng thông tin ñiện tử, thông tin khoa học công nghệ, tủ sách pháp luật, phòng ñọc 
sách, báo, thông tin truyền thống, (không kinh doanh dịch vụ game và game online...), 
...  

+ Là nơi tiếp nhận, quản lý và vận hành các bản tin thông tin cơ sở ñiện tử 
(trang thông tin ñiện tử); bảng tin ñiện tử công cộng.... phục vụ công tác thông tin, 
tuyên truyền của xã. 

+ Kinh phí hoạt ñộng của ñiểm thông tin cơ sở: nguồn kinh phí ñược cấp hàng 
năm cho hoạt ñộng của ðài Truyền thanh cấp xã và hỗ trợ từ ngân sách xã, các nguồn 
kinh phí hợp pháp khác (nếu có); 

+ Cơ sở vật chất và trang thiết bị cho ñiểm thông tin cơ sở: Tập trung lại các 
trang thiết bị ñang sử dụng như: Sử dụng tủ sách, báo, bàn ghế ñọc sách báo; bàn ghế, 
máy vi tính, máy in, ñường truyền, phí hòa mạng ... hiện có và ñầu tư mua sắm, sửa 
chữa nâng cấp hàng năm ñể ñáp ứng cho hoạt ñộng. 

+ Viên chức truyền thanh phụ trách ðài Truyền thanh cấp xã chịu trách nhiệm 
quản lý, tổ chức các hoạt ñộng ñúng với ñề án và chỉ ñạo của UBND cấp xã và ðài 
Truyền thanh cấp huyện. Cán bộ truyền thanh hưởng trợ cấp từ ngân sách cấp xã, 
chấp hành sự phân công của UBND xã và sự hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn của 
ðài truyền thanh huyện.  

2. Hoạt ñộng thông tin cơ sở: 

- Cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật Nhà nước, thông tin những sự 
kiện quốc tế, trong nước liên quan trực tiếp ñến người dân cơ sở;  

- Cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu ñối với ñời sống hằng ngày của người 
dân ñịa phương như:  

+ Thông tin về dự án, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại ñịa 
phương. 

+ Thông tin liên quan ñến chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của ñịa phương. 

+ Thông tin liên lạc ñến trật tự, an toàn xã hội, an ninh, quốc phòng của ñịa 
phương. 

+ Thông tin và sự cố, các tình huống khẩn cấp xảy ra ở ñịa phương hoặc có ảnh 
hưởng ñến ñịa phương. 

+ Thông tin về gương tập thể, cá nhân ñiển hình trong các lĩnh vực. 



28 CÔNG BÁO/Số 60/Ngày 07-12-2017

+ Thông tin về các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho sản xuất và ñời 
sống của người dân ñịa phương. 

+ Thông tin ñịa giới hành chính, ñiều kiện tự nhiên, lịch sử, truyền thống, văn 
hóa, di tích, danh thắng (nếu có). 

+ Tổ chức bộ máy hành chính, công bố thông tin người có thẩm quyền, người 
phát ngôn, thông tin cán bộ giải quyết thủ tục hành chính, công chức. 

+ Thông tin về ñịnh hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 
xã. 

+ Thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật, chính sách. 

+ Tin tức về hoạt ñộng. 

+ Công bố công khai các khoảng thu chi ngân sách hàng năm: các khoản thu, 
viện trợ, tài trợ, cứu trợ, ñóng góp;  

+ Thông tin cảnh báo y tế: (các loại dịch bệnh nguy hiểm hiện nay (H1N1, 
H5N1, dịch tả….); ñợt tiêm chủng cho trẻ em; các ñợt khám chữa bệnh miễn phí; 
thông tin về thuốc chữa bệnh; thông tin về chế ñộ bảo hiểm y tế); 

+ Danh sách hộ nghèo, cận nghèo, gia ñình chính sách, người có công. 

+ Thông báo kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo. 

+ Nội dung của thừa phát lại. 

+ Các thông báo khác của xã. 

- Phục vụ nhiệm vụ chỉ ñạo, ñiều hành của chính quyền ñịa phương, cơ quan, 
ñơn vị cơ sở. 

III. Giải pháp thực hiện 

1. Thông tin chiều rộng: 

1.1. Hoạt ñộng của ðài Truyền thanh cấp xã:  

- Sản xuất các chương trình phát thanh bằng tiếng Việt, tiếng các dân tộc ñể 
phát sóng trên hệ thống truyền dẫn, phát sóng phát thanh của ðài Truyền thanh cấp 
xã. 

- Phối hợp với ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, ðài Truyền thanh cấp huyện 
sản xuất các chương trình phát thanh ñể phát sóng trên hệ thống truyền dẫn, phát sóng 
phát thanh của ðài Truyền thanh cấp huyện. 

- Nội dung các chương trình phát thanh của ðài Truyền thanh cấp xã tập trung 
thông tin về hoạt ñộng chỉ ñạo, ñiều hành của chính quyền cấp xã; cung cấp thông tin, 
kiến thức thiết yếu ñối với ñời sống hằng ngày của người dân ñịa phương phù hợp 
với ñiều kiện kinh tế - xã hội của ñịa phương; cung cấp thông tin về chính sách, pháp 
luật của Nhà nước liên quan trực tiếp ñến người dân ở ñịa phương; những quy ñịnh 
của chính quyền xã và hoạt ñộng chính trị, kinh tế, xã hội ở ñịa phương, cơ sở. 
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- Tùy theo ñiều kiện thực tế, ðài Truyền thanh cấp xã thực hiện việc tiếp sóng, 
phát lại chương trình thời sự và các chương trình phát thanh khác của ðài Tiếng nói 
Việt Nam, ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, ðài Truyền thanh cấp huyện ñể phục 
vụ nhu cầu thông tin thiết yếu của nhân dân ñịa phương trên hệ thống truyền dẫn, 
phát sóng phát thanh của ðài Truyền thanh cấp xã. 

- Việc sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh của ðài Truyền thanh 
cấp xã thực hiện theo các quy ñịnh của pháp luật về nội dung thông tin và không vi 
phạm các quy ñịnh của pháp luật về truyền dẫn, phát sóng phát thanh. 

- Quản lý, vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật chuyên ngành ñể thực hiện việc 
tiếp sóng, phát lại các chương trình phát thanh của ðài Tiếng nói Việt Nam, ðài Phát 
thanh - Truyền hình cấp tỉnh, ðài Truyền thanh cấp huyện phù hợp với Quy hoạch 
truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình ñến năm 2020. 

- Ủy ban nhân dân cấp xã quy ñịnh cụ thể nội dung chương trình, thời ñiểm, ñịa 
ñiểm, thời lượng, âm lượng phát thanh, truyền thanh phù hợp với ñặc ñiểm riêng có 
của từng ñịa phương, cơ sở; bảo ñảm các yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông 
tin, tuyên truyền thiết yếu của hệ thống thông tin cơ sở; ñáp ứng nhu cầu thông tin 
của người dân trên ñịa bàn; phù hợp với quy ñịnh tại Quy chế này và các quy ñịnh 
của pháp luật có liên quan. 

1.2. ðiểm thông tin cơ sở tại ðài Truyền thanh cấp xã, nơi tích hợp nhiều hoạt 
ñộng thông tin bao gồm cả thông tin truyền thống và thông tin hiện ñại: Thông tin 
truyền thanh; thông tin ñiện tử (internet) và giao dịch ñiện tử; thông tin trang web xã; 
bảng thông tin ñiện tử; thông tin KHCN; tủ sách pháp luật; phòng ñọc sách, báo; thông 
tin khuyến nông, khuyến ngư; thông tin truyền thống,…. phục vụ nhu cầu thông tin của 
người dân. 

1.3. Xuất bản Bản tin thông tin cơ sở ñiện tử (‘thẻ’ thông tin thành phần):  

- Duy trì, phát huy hoạt ñộng của Cổng thông tin ñiện tử tỉnh, Cổng thông tin 
ñiện tử cấp huyện và nội dung hoạt ñộng của xã trên ‘thẻ’ (tab) thông tin thành phần 
của cổng TTðT huyện: cung cấp các thông tin thiết yếu theo các quy ñịnh của Luật 
báo chí và các quy ñịnh của pháp luật hiện hành về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch 
vụ internet và thông tin trên mạng, về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực 
tuyến trên trang thông tin ñiện tử hoặc cổng thông tin ñiện tử của cơ quan nhà nước. 
Góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai ñoạn 2016 – 
2020 và cải thiện chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh An Giang, 
giai ñoạn 2017 – 2020. 

- Nội dung thông tin của xã ñược thiết kế là ‘thẻ’ (tab) thông tin thành phần của 
cổng thông tin ñiện tử cấp huyện, do Ban Biên tập trang thông tin ñiện tử cấp huyện 
quản trị; UBND cấp xã cung cấp thông tin ñể ñăng công bố, công khai trên trang 
thông tin ñiện tử cấp xã; thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới về thông tin và 
truyền thông. Làm cho công tác thông tin, tuyên truyền về chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới ñược phong phú, góp phần nâng cao nhận thức của 
người dân về xây dựng nông thôn mới: 
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“Chỉ tiêu 8.4 thuộc Tiêu chí 8. Thông tin và Truyền thông:  

Xã có sử dụng ít nhất một trong các phần mềm ứng dụng sau: 

- Hệ thống quản lý văn bản và ñiều hành. 

- Hệ thống thư ñiện tử chính thức của cơ quan nhà nước. 

- Hệ thống một cửa ñiện tử. 

- Trang thông tin ñiện tử (có chức năng phục vụ công tác quản lý, ñiều hành 
hoặc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức ñộ 2 của xã).” 

1.4. Cung cấp bảng tin công cộng:  

1.4.1. ðối tượng và ñiều kiện ñược phép lập bảng tin công cộng 

a) ðối tượng ñược phép lập bảng tin công cộng là các cơ quan, tổ chức bao 
gồm các cơ quan nhà nước, ñơn vị lực lượng vũ trang, tổ dân cư, khu dân cư, trường 
học, bệnh viện. 

b) Việc lập bảng tin công cộng phải thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật về 
xây dựng và phải tuân thủ các quy ñịnh về bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa; hành lang 
an toàn giao thông, ñê ñiều, lưới ñiện quốc gia, không ñược che khuất ñèn tín hiệu 
giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng; không ñược giăng ngang ñường giao thông làm 
ảnh hưởng ñến an toàn giao thông; không ảnh hưởng ñến kiến trúc, cảnh quan và phải 
tuân theo quy hoạch của ñịa phương và quy chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban 
hành. 

c) Không dùng âm thanh ñể truyền tải thông tin trong bảng tin thông tin cơ sở 
ñiện tử công cộng. 

1.4.2. Nội dung thông tin và hình thức trình bày của bảng tin công cộng: 

a) Nội dung thông tin trên bảng tin công cộng thông báo chính sách, pháp luật 
của nhà nước, những sự kiện quốc tế, trong nước liên quan trực tiếp ñến người dân ở 
ñịa phương, cơ sở; những quy ñịnh của chính quyền ñịa phương, cơ sở và các hoạt 
ñộng chính trị, kinh tế, xã hội ở ñịa phương, cơ sở; các hoạt ñộng chỉ ñạo, ñiều hành 
của chính quyền, lãnh ñạo cơ quan, ñơn vị cơ sở; các thông tin thiết yếu ñối với ñời 
sống hàng ngày của người dân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, ñơn vị 
lập bảng tin công cộng. 

b) Nội dung thông tin và hình thức trình bày của bảng tin công cộng không vi 
phạm các quy ñịnh của pháp luật. 

c) Người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức lập bảng tin công cộng chịu trách nhiệm 
về nội dung thông tin trên bảng tin công cộng do mình lập ra. 

d) ðối tượng ñược phép lập bảng tin công cộng có thể phối hợp với các doanh 
nghiệp ñể ñầu tư xây dựng, vận hành bảng tin công cộng và ñược dành tỷ lệ phù hợp 
theo quy ñịnh của pháp luật trên bảng tin công cộng ñể thực hiện các nội dung quảng 
cáo. Việc quảng cáo trên bảng tin công cộng phải thực hiện theo các quy ñịnh của 
pháp luật về quảng cáo. 
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1.4.3. Quản lý bảng tin công cộng: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi ñặt bảng tin 
công cộng có trách nhiệm quản lý việc lập bảng tin công cộng và nội dung thông tin 
trên bảng tin công cộng theo các Quy ñịnh của pháp luật. 

1.4.4. Các panô thông tin ñối ngoại khu vực cửa khẩu ở các phường, xã, thị 
trấn khu vực biên giới.  

1.4.5. Thông tin cổ ñộng, trực quan như panô, áp phích, tờ rơi…. 

2. Thông tin chiều sâu: 

2.1. UBND cấp xã tổ chức công bố, công khai thông tin, tuyên truyền, vận 
ñộng trực tiếp người dân ñịa phương thông qua hoạt ñộng của công chức chuyên môn 
cấp xã và cán bộ khóm, ấp. 

2.2. Ban Tuyên giáo cơ sở thông tin, tuyên truyền cho ðảng viên, cán bộ, công 
chức, viên chức thông qua cán bộ tuyên giáo và báo cáo viên các chi, ðảng bộ. 

2.3. MTTQ và các ñoàn thể chính trị tổ chức tuyên truyền trực tiếp trong nhân 
sĩ, trí thức, tôn giáo, dân tộc, ñoàn viên, hội viên và giới trong hệ thống. 

3. Về cơ chế phối hợp hoạt ñộng:  

- Ban Tuyên giáo ðảng ủy: Chỉ ñạo, ñịnh hướng nội dung thông tin tuyên 
truyền ñịnh kỳ và ñột xuất. Thống nhất kế hoạch, phân công cụ thể nhiệm vụ các 
thành viên thuộc ban và tổ chức triển khai ñồng bộ, thống nhất theo kế hoạch chung 
của Ban. Cung cấp tài liệu, hỗ trợ nội dung cho các thành viên thuộc ban ñể thực 
hiện. 

- MTTQ và các ðoàn thể chính trị: Căn cứ chỉ ñạo, ñịnh hướng và kế hoạch 
của Ban Tuyên giáo, tổ chức thông tin, tuyên truyền trong hệ thống  
và giới.  

- ðài Truyền thanh căn cứ chỉ ñạo, ñịnh hướng và kế hoạch của Ban Tuyên 
giáo, chỉ ñạo của cấp ủy và UBND cấp xã, thực hiện công tác thông tin tuyên truyền 
trên các loa truyền thanh và thực hiện công tác thông tin tuyên truyền tại ñiểm thông 
tin cơ sở. 

- Văn phòng UBND, công chức văn hóa, công chức tư pháp xã: Theo chức 
năng, nhiệm vụ, tổ chức các hoạt ñộng thông tin, tuyên truyền theo ñúng nội dung 
ñịnh hướng và kế hoạch của Ban Tuyên giáo. 

4. Về ñầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại ñiểm thông tin cơ sở: 

- Thời gian qua tỉnh ñã hỗ trợ ñầu tư máy tính, máy in và có kết nối ñường 
truyền internet cho 156 ñiểm thông tin cơ sở của 156 xã phường, thị trấn toàn tỉnh, từ 
ñó, ñã ñáp ứng rất tốt cho hoạt ñộng thông tin, tuyên truyền của cấp xã (thu thập 
thông tin phục vụ hoạt ñộng, viết tin, bài phát thanh, cộng tác tin, bài phát thanh cho 
ñài truyền thanh cấp huyện...) và phục vụ tốt nhu cầu truy cập, tìm kiếm thông tin cho 
người dân. Tuy nhiên, thời gian ñầu tư ñến nay ít nhất ñã từ 04 ñến 05 năm, ña số ñã 
xuống cấp, hư hỏng, cần sửa chữa và ñầu tư mới ñể ñáp ứng nhu cầu của ñịa phương 
và người dân.   
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- ðể ñáp ứng yêu cầu tuyên truyền và có thể hướng dẫn người dân ñăng ký hồ 
sơ thủ tục hành chính trực tuyến, ñể tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến. Trong thời gian tới, 
mỗi ñiểm thông tin cơ sở cần ñược ñầu tư trang bị ít nhất 01 bộ máy vi tính (do ngân 
sách tỉnh hỗ trợ 01 bộ/ñiểm từ nguồn kinh phí hàng năm triển khai ðề án phát triển 
thông tin và truyền thông nông thôn tỉnh An Giang giai ñoạn 2016 – 2020 ñã ñược 
UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết ñịnh số 2083/Qð-UBND ngày 05/10/2015); ðường 
truyền internet phục vụ truy cập thông tin; tủ, bàn ghế và các thiết bị khác… (do ngân 
sách huyện, xã ñầu tư) phục vụ hoạt ñộng cung cấp thông tin tại ñiểm thông tin cơ sở. 

4.1. Quy mô và phạm vi thực hiện: 
ðầu tư, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị truyền thanh, công nghệ thông tin, 

viễn thông, internet, bản tin thông tin cơ sở ñiện tử (trang thông tin ñiện tử); bảng tin 
thông tin cơ sở ñiện tử công cộng tại 11 huyện, thị xã, thành phố và 156 xã, phường, 
thị trấn. 

4.2. Thời gian thực hiện: Giai ñoạn 2018 – 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030. 
4.3. Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân 

sách nhà nước hiện hành và các nguồn tài chính hợp pháp khác.  
4.4. ðơn vị chủ trì triển khai thực hiện ðề án: Giao Sở Thông tin và Truyền 

thông An Giang. 
4.5. Dự toán kinh phí giai ñoạn 2018 - 2020: 

ðVT: triệu ñồng 
STT NỘI DUNG 2018 2019 2020 2018-2020 Ghi chú 

1 2 3 4 5 6=3+4+5  

Tổng số (1+2) 1,196 1,196 1,196 3,588 
Vốn NS tỉnh (Nội 
dung 1+2) 

1 

ðầu tư trang bị bộ 
máy vi tính cho 
ñiểm thông tin cơ 
sở 

676 676 676 2,028 

156 Bộ/156 ñiểm 
thông tin cơ 
sở/toàn tỉnh 
(13tr/bộ), từ nguồn 
kinh phí hàng năm 
triển khai ðề án 
phát triển thông tin 
và truyền thông 
nông thôn tỉnh An 
Giang giai ñoạn 
2016 – 2020 ñã 
ñược UBND tỉnh 
phê duyệt tại 
Quyết ñịnh số 
2083/Qð-UBND 
ngày 05/10/2015). 
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2 
Xuất bản bản tin 
thông tin cơ sở ñiện 
tử  

520 520 520 1,560 

Kinh phí thiết lập 
‘thẻ’ (tab) nội dung 
hoạt ñộng của xã 
trên cổng thông tin 
ñiện tử cấp huyện: 
10tr/trang 

3 

Bảng tin thông tin 
cơ sở ñiện tử công 
cộng cấp cho xã, 
phường, thị trấn 

2,500 2,500 2,500 7,500 

Vốn xã hội hóa: 
Vận ñộng doanh 
nghiệp Bưu chính 
viễn thông  An 
Giang 

IV. Tổ chức thực hiện: 

1. ðề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: 

- Kiện toàn Hệ thống tuyên giáo ở cấp xã do Thường trực ðảng ủy làm Trưởng 
ban, 02 phó trưởng Ban gồm: Phó Chủ tịch UBND phụ trách văn hóa xã hội và 01 
cấp ủy viên làm phó ban chuyên trách, các thành viên Ban bao gồm lãnh ñạo 
UBMTTQ, trưởng các ñoàn thể chính trị, cán bộ văn hóa xã, viên chức ðài Truyền 
thanh cấp huyện. 

- Chỉ ñạo xây dựng quy chế tổ chức, hoạt ñộng của Tuyên giáo cấp xã; xác 
ñịnh rõ cơ chế hoạt ñộng ñồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị, dưới sự chỉ ñạo 
của cấp ủy về nội dung thông tin; trách nhiệm về cung cấp tài liệu, tư liệu cho các thành 
viên của ban, chỉ ñạo sự phối hợp ñồng bộ, nhịp nhàng giữa ðảng, Nhà nước và ðoàn 
thể trong công tác thông tin tuyên truyền cả chiều rộng lẫn chiều sâu, về nội dung, phạm 
vi, ñối tượng, phương pháp thực hiện.... 

2. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Duy trì, phát huy hiệu quả Cổng thông tin ñiện tử tỉnh, cung cấp ñầy ñủ thông 
tin ðề án phân công; 

- Chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh về chủ truong và hướng dẫn các Sở, 
Ban, Ngành và cấp huyện việc thiết lập các trang trên mạng xã hội ñể quảng bá hình 
ảnh, con người tỉnh An Giang, kết nối cộng ñồng trên trang mạng xã hội ñể chia sẻ 
thông tin kịp thời, ñầy ñủ, chính xác ñến với người dân. 

- Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh và ñôn ñốc việc thực hiện Quy chế phát 
ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên ñịa bàn tỉnh; có hình thức biểu dương 
khen thưởng ñịa phương, ñơn vị làm tốt và nhắc nhở, phê bình những nơi thực hiện 
chưa tốt. 

- Triển khai thực hiện ðề án phát triển thông tin và truyền thông nông thôn tỉnh 
An Giang giai ñoạn 2016 – 2020 và xây dựng kế hoạch hàng ñể thực hiện. 
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- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện tổ chức triển 
khai thực hiện ðề án này. Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch 
chi tiết và dự toán kinh phí trình UBND tỉnh phê duyệt ñể triển khai các nhiệm vụ 
ñược nêu trong ðề án. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát và sơ, tổng kết việc thực hiện ðề án này. 

3. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 

- Cung cấp thông tin, tài liệu hướng dẫn nông dân về khoa học, kỹ thuật áp 
dụng trong sản xuất nông nghiệp, khuyến nông, khuyến ngư; tài liệu tuyên truyền về 
xây dựng nông thôn mới..., cho UBND cấp xã và các ñiểm thông tin cơ sở ñể thực 
hiện thông tin, tuyên truyền và phục vụ bạn ñọc tại ñịa phương. 

- Tăng cường cập nhật và cung cấp các thông tin mới về khoa học, kỹ thuật áp 
dụng trong sản xuất nông nghiệp trên cổng thông tin ñiện tử Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

- Chỉ ñạo Thư viện tỉnh, huyện thường xuyên luân chuyển sách, báo về các 
ñiểm thông tin cơ sở trên ñịa bàn tỉnh An Giang. ðầu tư, nhân rộng mô hình “Thư 
viện lưu ñộng” nhằm kịp thời ñưa sách tới bạn ñọc. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện các nội dung 
của ðề án này. 

5. Sở Tài chính: 

Hàng năm, căn cứ khả năng cân ñối ngân sách và chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức 
do nhà nước ban hành, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai 
thực hiện nhiệm vụ nêu trong ðề án cho các cơ quan, ñơn vị có liên quan theo phân 
cấp hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước. 

6. Hội Nông dân tỉnh: 

- Cung cấp thông tin, tài liệu hướng dẫn nông dân về khoa học, kỹ thuật áp 
dụng trong sản xuất nông nghiệp, tài liệu tuyên truyền nông dân tham gia xây dựng 
nông thôn mới cho UBND xã ñể thực hiện thông tin, tuyên truyền trên các phương 
tiện thông tin và cho “ðiểm thông tin cơ sở”. 

- Tăng cường cập nhật và cung cấp các thông tin mới về khoa học, kỹ thuật áp 
dụng trong sản xuất nông nghiệp trên cổng thông tin ñiện tử của Hội. 

7. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: 

Cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền; các thông tin, tài liệu tuyên truyền 
phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới;... cho UBND xã ñể thực hiện thông tin, 
tuyên truyền trên các phương tiện thông tin cơ sở; vận ñộng hội viên phụ nữ tham gia 
khai thác thông tin tại ñiểm thông tin cơ sở, tạo ñiều kiện cho phụ nữ tiếp cận thông 
tin, sử dụng tin học, internet nhằm nâng cao trình ñộ  
phụ nữ. 
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8. Tỉnh ñoàn An Giang: 

Cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền; các thông tin, tài liệu tuyên truyền 
ñoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới cho UBND xã, ñể thực hiện 
thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin cơ sở; vận ñộng ñoàn viên, 
thanh niên tham gia khai thác thông tin tại ñiểm thông tin cơ sở tạo ñiều kiện cho 
ñoàn viên, thanh niên tiếp cận thông tin, sử dụng tin học, internet nhằm nâng cao 
trình ñộ ñoàn viên, thanh niên.  

9. Các sở, ban, ngành, ñoàn thể tỉnh, huyện: cung cấp tài liệu, tư liệu... ñiểm 
thông tin cơ sở ñể phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền tại ñịa phương. 

10. UBND huyện, thị xã, thành phố: 

- Chỉ ñạo Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện chủ trì phối hợp tham mưu 
UBND cấp huyện Kế hoạch triển khai, thực hiện ðề án trên ñịa bàn. Thực hiện thanh, 
kiểm tra hoạt ñộng theo chức năng nhiệm vụ của phòng và sự phân công, ủy quyền 
của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai ðề án này.  

- Duy trì, phát huy hiệu quả Cổng thông tin ñiện tử thành phần, cung cấp ñầy 
ñủ thông tin ðề án phân công. ðiều chỉnh Ban biên tập và quy chế hoạt ñộng, nhằm 
ñảm bảo hoạt ñộng và cung cấp ñầy ñủ thông tin của trang thông tin cấp xã, phường, 
thị trấn; 

- Quyết ñịnh tổ chức ñiểm thông tin cơ sở tại ñịa bàn xã, thị trấn và ban hành 
Quy chế hoạt ñộng của ñiểm thông tin cơ sở. 

- Hỗ trợ kinh phí từ ngân sách huyện cho ñầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất và 
trang thiết bị khác cần thiết cho ñiểm thông tin cơ sở. 

- Chỉ ñạo Trung tâm văn hóa tăng cường ñầu sách, báo và thường xuyên luân 
chuyển các ñầu sách tại ñiểm thông tin cơ sở. Vận ñộng CBCNV cấp huyện quyên 
góp sách ñể bổ sung, ñiều chuyển ñến các ñiểm thông tin cơ sở. 

- Chỉ ñạo ðài truyền thanh cấp huyện: 

+ Phối hợp UBND cấp xã thực hiện theo nội dung ðề án này nhằm hỗ trợ ñiểm 
thông tin cơ sở hoạt ñộng ñược thuận lợi. Tiếp nhận, sử dụng, quản lý các trang thiết 
bị, tài liệu, thông tin... phục vụ cho công tác thông tin, truyền thông tại xã. 

+ Chủ trì phối hợp với phòng Văn hóa – Thông tin thống nhất kế hoạch và 
triển khai thực hiện các ñiểm thông tin cơ sở tại ðài truyền thanh cấp xã. 

+ Trực tiếp chỉ ñạo, quản lý và hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật cho ñiểm  thông 
tin cơ sở. 

+ Bố trí 01 viên chức sự nghiệp truyền thanh do ðài Truyền thanh cấp huyện 
trả lương làm việc tại ñiểm thông tin cơ sở, hỗ trợ chuyên môn cho cán bộ ðài 
Truyền thanh cơ sở quản lý tốt ñiểm thông tin cơ sở. 
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- ðề nghị ðảng ủy xã, phường, thị trấn chỉ ñạo chặt chẽ, sâu sát công tác thông 
tin cơ sở cả về nội dung, ñịnh hướng, tài liệu tuyên truyền, cơ chế phối hợp, ... phục 
vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị tại ñịa phương. ðồng thời, có kế hoạch luân 
chuyển sách cho cơ sở, xã, phường, thị trấn của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự 
thật và Ban Tuyên giáo Trung ương.  

- Chỉ ñạo UBND xã, phường, thị trấn: 
+ Tiếp nhận, quản lý, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, tài liệu, thông tin cơ 

sở...  phục vụ cho công tác thông tin, truyền thông tại cơ sở. 
+ Tổ chức, quản lý và hoạt ñộng của ñiểm thông tin cơ sở theo ðề án.  
+ Bố trí ñịa ñiểm hoạt ñộng của ñiểm thông tin cơ sở thuận lợi; phân bổ kinh phí 

mua sắm, sửa chữa trang bị, cơ sở vật chất cho ñiểm thông tin cơ sở; hỗ trợ ñầu tư sửa 
chữa, nâng cấp, phát triển hệ thống ðài truyền thanh cấp xã; cấp kinh phí hoạt ñộng cho 
ñài xã và trả thù lao cho cán bộ ñài ñang hưởng trợ cấp từ ngân sách cấp xã và chịu trách 
nhiệm quản lý, ñiều hành hoạt ñộng ñiểm thông tin cơ sở. 

+ Hướng dẫn ñiểm thông tin cơ sở quản lý sử dụng ngân sách, các nguồn thu-
chi, chi tiêu nội bộ phù hợp với quy ñịnh của pháp luật. 

+ Phối hợp tốt với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp .... trong việc xã hội hóa 
hoạt ñộng thông tin cơ sở tại ñịa phương. 

+ Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện về việc thực hiện ðề án 
này tại cơ sở./. 
 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

(ðã ký)  

Nguyễn Thanh Bình 
 


