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V/v trả lời kiến nghị của
Bộ Thông tin và Truyền thông

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Trả lời Công văn số 9603/VPCP-KGVX ngày 30/12/2021 của Văn phòng
Chính phủ về việc xin ý kiến về các kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông
về hoạt động thông tin cơ sở, Bộ Nội vụ có ý kiến cụ thể như sau:
1. Về chức năng, nhiệm vụ của đài truyền thanh cấp xã
Đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý và sự cần thiết của việc đề xuất xây dựng
Nghị định quy định về quản lý hoạt động thông tin cơ sở thay thế 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, bảo đảm phù hợp với thẩm quyền quy định về:
(1) mô hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của đài truyền thanh cấp xã;
(2) điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với nhân sự vận hành đài truyền thanh
cấp xã, bản tin, bảng tin, báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở và cơ sở truyền
thông cấp huyện.
2. Về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
Về đối tượng, khung chương trình, nội dung, thời gian đào tạo, bồi dưỡng
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ làm công tác thông tin
cơ sở thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày
01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và
Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP. Đề nghị Bộ Thông tin và
Truyền thông căn cứ vào đối tượng làm công tác thông tin cơ sở để xây dựng
chương trình, nội dung, thời gian đào tạo, bồi dưỡng phù hợp nhằm nâng cao
hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở.
3. Về công tác thi đua, khen thưởng
Công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động thông tin sơ sở tại địa
phương; trong tổ chức liên hoan, hội nghị công tác thông tin cơ sở cấp tỉnh,
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cụm, khu vực đề nghị thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về công
tác thi đua, khen thưởng.
Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về một số kiến nghị của Bộ Thông tin và
Truyền thông, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính
phủ theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Lưu VT, VP (THTK:VTC).
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