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KẾT LUẬN THANH TRA   

 việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động truyền hình  

tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 

 

Thực hiện Quyết định thanh tra số 550/QĐ-TTra ngày 05/8/2019 của  

Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra việc chấp hành 

quy định pháp luật về hoạt động truyền hình đối với Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh Đồng Tháp và Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. Từ ngày 

12/8/2019 đến ngày 20/8/2019, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra tại Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp, địa chỉ: Số 16 đường Trần Phú, Phường 

1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 04 tháng 09 năm 2019 của Trưởng 

đoàn thanh tra, 

Kết luận như sau: 

I. Khái quát chung 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp là đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài 

chính và được ngân sách cấp hỗ trợ một phần đầu tư và đặt hàng. Về tổ chức, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp được tổ chức thành 6 phòng 

chuyên môn và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, gồm: Phòng Tổ chức - Hành 

chính, Kỹ thuật và Công nghệ, Thời sự, Sản xuất chương trình, Chương trình 

truyền hình, Phát thanh và Thông tin điện tử và Trung tâm Dịch vụ phát thanh - 

truyền hình tỉnh Đồng Tháp. Từ ngày 01/8/2019, thực hiện Quyết định số 

76/QĐ-UBND-TL ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc 

tổ chức lại các đơn vị thuộc và trực thuộc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Đồng Tháp được tổ chức lại gồm 05 phòng chuyên môn: Phòng Tổ chức - Hành 

chính, Kỹ thuật và Công nghệ, Sản xuất chương trình, Biên tập chương trình và 

Dịch vụ - Quảng cáo. 

Về nhân sự, Đài có 01 giám đốc, 02 phó giám đốc, tổng số cán bộ công 

nhân viên là 138 người, 35 người đã được cấp thẻ nhà báo. Về chuyên môn, 05 

người có trình độ trên đại học, 96 người trình độ đại học. Về lý luận chính trị, 15 

người có trình độ cao cấp chính trị, 32 người có trình độ trung cấp. Về tổ chức 

đảng, Đài có 1 đảng bộ gồm 7 chi bộ trực thuộc với tổng số 81 đảng viên (chiếm 

tỷ lệ 58,69%). 
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Trong quá trình hình thành và phát triển, Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền của 

cơ quan báo chí, góp phần đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, nâng cao 

dân trí. Các tác phẩm báo chí của Đài phản ánh kịp thời, đầy đủ các sự kiện lớn 

của địa phương, của đất nước một cách khách quan, trung thực, đảm bảo tính 

định hướng, giáo dục, thẩm mỹ.  

Đài phát sóng một kênh thực hiện nhiệm vụ chính trị và thông tin tuyên 

truyền thiết yếu địa phương (THĐT1) và liên kết sản xuất một kênh truyền hình 

trả tiền THĐT2. 

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Đài tích cực tham gia các chương trình 

xã hội, từ thiện, gây quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ thiên tai, lũ lụt, mái ấm công 

đoàn, mua bảo hiểm y tế hỗ trợ hộ nghèo với tổng kinh phí gần 5,2 tỷ đồng. Các 

chương trình "Thắp sáng ước mơ", "Gương sáng hiếu học", “ADC mang đến sự 

tốt lành”, "Nhịp cầu nhân ái" có sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội, góp phần phục 

vụ dân sinh, giáo dục truyền thống tốt đẹp, lòng nhân ái của dân tộc Việt Nam. 

II. Kết quả kiểm tra, xác minh 

1. Việc chấp hành quy định pháp luật về giấy phép hoạt động truyền 

hình 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp được Bộ Thông tin và 

Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động truyền hình như sau: 

- Giấy phép hoạt động truyền hình số 349/GP-BTTTT cấp ngày 20/7/2017 

kênh truyền hình THĐT1. Ngôn ngữ thể hiện là tiếng Việt. Thời lượng phát 

sóng 24 giờ/ngày, thời lượng chương trình tự sản xuất trung bình 13 giờ/ngày. 

Cấu tạo khung chương trình cơ bản gồm: Thời sự tin tức, Chuyên đề - chuyên 

mục, chính luận, khoa giáo, Giải trí tổng hợp, Phim truyện, Thông báo, giới 

thiệu, quảng cáo. 

Tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép: Kênh truyền hình Đồng Tháp 

(THĐT1) là kênh thời sự, chính trị tổng hợp: Thông tin, tuyên truyền chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, của cấp ủy 

và chính quyền nhân dân tỉnh. Thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa 

xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương và những vấn đề quan trọng của đất 

nước. Góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân 

dân trong tỉnh. 

- Giấy phép sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền số 339/GP-

BTTTT cấp ngày 03/9/2013 (kênh truyền hình THĐT2). Ngôn ngữ thể hiện là 

tiếng Việt. Thời lượng kênh chương trình 18 giờ/ngày (từ 6 giờ đến 24 giờ), thời 

lượng chương trình tự sản xuất trung bình tối thiểu 4,5 giờ/ngày, thời lượng 

chương trình phát mới trung bình tối thiểu 6,5 giờ/ngày. Cấu tạo khung chương 

trình cơ bản gồm: Bản sắc miền Tây, Nông dân sáng tạo, Khuyến nông, lâm,  

ngư, Tìm hiểu khoa học nông, lâm, thủy sản, Chuyện nhà nông, Doanh nhân 
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miền Tây, Bàn tròn ba nhà, Hướng nghiệp, Phim tài liệu, Học nấu - học ăn, Tạp 

chí phụ nữ, Dân ca Nam bộ, Tôi yêu điệu lý, Câu lạc bộ đờn ca tài tử, Hài - nụ 

cười miền Tây, Cải lương, Nhạc tổng hợp, Nhịp sống thể thao, Trò chuyện với 

sao Việt, Chương trình phim truyện nước ngoài, Chương trình phim truyện Việt 

Nam, Chương trình phim hay cuối tuần, Phim thiếu nhi. 

Tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép: Cung cấp thông tin về các vấn đề 

liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân, thông tin về thị trường 

nông, lâm, thủy, hải sản, các mô hình nông nghiệp, kinh tế thủy hải sản; Cung 

cấp các chương trình khoa giáo, phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật về nghề 

nông, các chương trình hướng nghiệp, dạy nghề, tiếp sức mùa thi của người dân 

đồng bằng sông Cửu Long; Cung cấp các chương trình văn hóa kết hợp du lịch, 

khám phá cuộc sống, thiên nhiên vùng đồng bằng sông Cửu Long, các chương 

trình giải trí như dân ca, nhạc cổ, cải lương, thời trang, phim truyện… nhằm 

phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao đời sống tinh thần của người dân miền Tây. 

- Giấy phép phát sóng quảng bá trực tiếp kênh chương trình truyền hình 

địa phương trên vệ tinh số 136/GP-BTTTT cấp ngày 04/4/2017. 

- Giấy phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất kênh chương trình 

truyền hình trả tiền số 189/GP-BTTTT ngày 17/6/2014 (kênh truyền hình 

THĐT2). 

Các giấy phép nêu trên đang có hiệu lực. 

Kiểm tra xác xuất lịch phát sóng theo hồ sơ, tài liệu Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh Đồng Tháp cung cấp, kết quả cụ thể như sau: 

Đối với kênh THĐT1 (theo khung chương trình kênh THĐT1 từ 

01/01/2019 ban hành ngày 26/12/2018): 

Ngôn ngữ thể hiện: Các chương trình phát sóng trên kênh THĐT1 của Đài 

thể hiện bằng tiếng Việt.  

Thời lượng phát sóng kênh chương trình: 24 giờ. 

Thời lượng chương trình tự sản xuất trung bình trong một ngày: khoảng 

10 giờ, trong đó phát mới khoảng 7 giờ, phát lại khoảng 3 giờ (thời lượng 

chương trình tự sản xuất trung bình trong một ngày theo giấy phép là 13 giờ, 

trong đó phát mới là 9 giờ 30 phút, phát lại là 3 giờ 30 phút). 

Thời lượng chương trình phát mới trong một ngày: khoảng 15 giờ 45 phút 

(thời lượng chương trình phát mới trong một ngày theo giấy phép là 17 giờ 25 

phút). 

Thời lượng một số chương trình theo khung chương trình cơ bản: Thời 

sự, tin tức: khoảng 200 phút/ngày (theo giấy phép là 250 phút/ngày); Phim 

truyện: khoảng 670 phút/ngày, trong đó phim Việt Nam 320 phút, phim nước 

ngoài 340, phim trẻ em 10 phút (thời lượng phim truyện theo giấy phép là 540 
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phút/ngày). Thời gian chiếu phim Việt Nam vào buổi tối là 19 giờ 15 phút hàng 

ngày.  

Đối với kênh THĐT2: 

Ngôn ngữ thể hiện: Các chương trình phát sóng trên kênh THĐT2 của Đài 

thể hiện bằng tiếng Việt.  

Thời lượng phát sóng kênh chương trình: 18 giờ/ngày (từ 06 giờ đến 24 

giờ).   

Thời lượng chương trình tự sản xuất trung bình trong một ngày: khoảng 

06 giờ/ngày (theo giấy phép là 4,5 giờ/ngày). 

 Thời lượng chương trình phát mới trong một ngày: khoảng 7 giờ/ngày 

(theo giấy phép là 6,5 giờ/ngày). 

Thời lượng một số chương trình theo khung chương trình cơ bản: Phim 

truyện Việt Nam: khoảng 1 giờ 45 phút/ngày (theo giấy phép là 4 giờ/ngày), 

phim truyện nước ngoài khoảng 7 giờ/ngày (theo giấy phép là 1 giờ 45 phút), 

không có thời lượng phim dành cho trẻ em dưới 16 tuổi (theo giấy phép là 1 giờ 

phát ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu). Thời gian chiếu phim Việt Nam vào buổi tối 

là 18 giờ hàng ngày. 

Nhận xét: Trong thời kỳ thanh tra, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Đồng Tháp hiện đúng tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí, cơ bản thực hiện 

đúng các nội dung của khung chương trình cơ bản.  

Tuy nhiên, thời lượng một số chương trình trên kênh THĐT1 chưa đúng 

theo quy định ghi trong giấy phép: chương trình tự sản xuất thiếu 3 giờ/ngày, 

thời lượng chương trình phát mới thiếu 1 giờ 40 phút/ngày, thời lượng chương 

trình thời sự, tin tức thiếu 50 phút/ngày, trong khi thời lượng phim truyện vượt 

quá quy định ghi trong giấy phép 130 phút/ngày. Trên kênh THĐT2 thời lượng 

chương trình phim truyện Việt Nam thiếu 2 giờ 15 phút/ngày, phim truyện nước 

ngoài vượt 5 giờ 15 phút, không có thời lượng phim dành cho trẻ em dưới 16 

tuổi. Khung thời gian phát sóng phim truyện Việt Nam chưa phù hợp quy định 

tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21/5/2010 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 

ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện 

ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009. 

2. Việc chấp hành quy định pháp luật về nội dung thông tin 

Trong thời kỳ thanh tra, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 

đã bám sát tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí, thực hiện tốt chức năng thông 

tin tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương, đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống. Các sự kiện 

diễn ra trong đời sống xã hội ở địa phương và những vấn đề quan trọng của đất 

nước, quốc tế được Đài cập nhật, thông tin đến bạn đọc, đảm bảo tính thời sự. 
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 Trên kênh THĐT1, các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày lễ lớn, sự 

kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh như kỷ niệm ngày giải phóng miền nam 

thống nhất đất nước, ngày Quốc tế lao động 1/5, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, ngày thương binh liệt sỹ, ngày Quốc khánh 2/9... đã góp phần củng cố, 

bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ, khơi dậy lòng tự 

hào dân tộc. 

Hưởng ứng phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”, Đài mở các chuyên mục “Học tập và làm theo gương Bác”, 

“Hương sen Đồng Tháp”, “Trái tim hồng” phát sóng nhiều tin, bài phản ánh hoạt 

động của cán bộ, nhân dân trên địa bàn thi đua làm theo gương Bác, những điển 

hình tiên tiến trong học tập, lao động, sản xuất… góp phần động viên, cổ vũ tình 

đoàn kết, lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội. 

Nhiều chương trình, phóng sự, ký sự, phim tài liệu được đầu tư nghiêm 

túc, giới thiệu với công chúng về mảnh đất, con người Đồng Tháp với những nét 

văn hoá riêng có của miền Tây Nam bộ, những kết quả nổi bật của địa phương 

như Hò Đồng Tháp, sản xuất, chế biến và xuất khẩu cá tra, những cố gắng trong 

việc nâng cao chất lượng điều hành của tỉnh để duy trì vị trí tốp đầu trong nhiều 

năm về chỉ số PCI. Các chuyên mục “Khởi nghiệp”, “Nông dân @” đã truyền tải 

thông tin về mô hình, cách làm mới thành công của những tổ chức, cá nhân có 

sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản 

xuất, qua đó thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu, đầu tư phát 

triển sản xuất, kinh doanh. Một số chương trình của Đài có nội dung, chất lượng 

tốt như: “Khát vọng đồng phèn”, Tết Miền Tây”, “Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo”, 

“Những người con tâm sáng lòng thành”, “Cô Năm Vạn” đã đạt được giải 

thưởng báo chí của Trung ương và địa phương. 

Ngoài ra, các vấn đề lớn dư luận quan tâm như cải cách hành chính, an 

toàn thực phẩm, an toàn giao thông, an ninh biên giới, cách mạng công nghiệp 

4.0, tái cơ cấu ngành nông nghiệp… được Đài thông tin kịp thời đến các tầng 

lớp nhân dân. 

Kênh truyền hình THĐT2 (kênh khoa giáo và giải trí miền Tây) cung cấp 

cho nhân dân thông tin bổ ích về sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, kiến 

thức phục vụ cuộc sống, các chương trình khoa giáo, giải trí mang bản sắc văn 

hóa miền Tây Nam bộ. 

Nhận xét: Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Đồng Tháp bám sát tôn chỉ 

mục đích của cơ quan báo chí, thực hiện tốt chức năng thông tin tuyên truyền, 

nội dung thông tin tương đối đa dạng, phong phú. Kết quả kiểm tra cho thấy, các 

tin bài của Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Đồng Tháp bảo đảm tính trung 

thực, chính xác, khách quan, định hướng dư luận xã hội tốt.  

Tuy nhiên, Đài vẫn còn một số hạn chế như: số lượng các tác phẩm mang 

tính phản biện, điều tra chuyên sâu, đấu tranh chống tiêu cực còn thấp, một số 

tin bài liên quan đến an ninh trật tự, hình ảnh chưa được xử lý tốt, chưa đảm bảo 
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quyền của cá nhân theo quy định pháp luật, một số chương trình trong chuyên 

mục “Ẩm thực đất sen hồng” xử lý chưa tinh tế, dễ làm người xem hiểu lầm là 

xen lẫn quảng cáo, làm giảm giá trị của tác phẩm. 

3. Việc chấp hành quy định pháp luật về liên kết sản xuất chương 

trình truyền hình 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp thực hiện liên kết sản xuất 

chương trình đối với kênh truyền hình THĐT2 (kênh Khoa giáo và giải trí miền 

Tây) theo hình thức liên kết cả kênh, đối tác là Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn 

Cầu. 

Kết quả kiểm tra cho thấy, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 

đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép sản xuất kênh chương 

trình truyền hình trả tiền. Để triển khai hoạt động liên kết, Đài đã xây dựng Quy 

trình quản lý, kiểm duyệt, kiểm soát phát sóng chương trình kênh liên kết và 

thực hiện kiểm soát toàn bộ nội dung chương trình liên kết. Hồ sơ liên kết lưu 

giữ đầy đủ.  

Việc biên tập chương trình kênh liên kết được thực hiện tại trụ sở của Đài, 

người chịu trách nhiệm nội dung kênh chương trình là Giám đốc Đài. Trên thực 

tế, Giám đốc Đài phân công 01 Phó Giám đốc chịu trách nhiệm nội dung, 2 cán 

bộ biên chế (01 cán bộ kỹ thuật, 01 cán bộ kiểm soát nội dung) trực tiếp thực 

hiện nhiệm vụ biên tập, kiểm duyệt nội dung kênh liên kết. 

Đài không liên kết trong chương trình thời sự - chính trị, tuân thủ đúng 

quy định tại khoản 3 điều 16, Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/1/2016 về 

Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.  

Nhận xét: Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Đồng Tháp tuân thủ đúng 

các quy định của pháp luật về hoạt động liên kết, đảm bảo tỷ lệ kênh liên kết, 

không liên kết trong chương trình thời sự - chính trị. Tuy nhiên, việc phân công 

01 cán bộ trực tiếp kiểm duyệt nội dung hàng ngày của kênh liên kết là chưa 

chặt chẽ, khó có thể đáp ứng được khối lượng công việc của một kênh truyền 

hình. 

4. Việc chấp hành quy định pháp luật về quảng cáo 

Trong thời kỳ thanh tra, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 

thực hiện quảng cáo nhiều loại hàng hóa, dịch vụ: hàng tiêu dùng, dịch vụ tại địa 

phương, các sản phẩm, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực y tế như sữa, mỹ phẩm, 

thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... 

một số mẫu quảng cáo bán hàng. 

 Đoàn thanh tra kiểm tra xác suất lịch phát sóng quảng cáo trong thời kỳ 

thanh tra và 18 TVC quảng cáo đã phát sóng, kết quả như sau: 
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 - Về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo: Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh Đồng Tháp không quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm 

quảng cáo. 

- Về nội dung quảng cáo: Về cơ bản nội dung quảng cáo chân thực, ngôn 

ngữ, hình ảnh quảng cáo rõ ràng, lành mạnh, phù hợp thuần phong mỹ tục dân 

tộc Việt Nam.  

Tuy vậy, trong nội dung quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm White mask Bạch 

Ngọc Niên, Mangota gold - White mask, ghế nệm massage Dr.Body, máy 

Massager I show sử dụng một số từ ngữ, hình ảnh so sánh chưa thật sự phù hợp, 

có thể làm người xem hiểu nhầm tính năng, tác dụng của sản phẩm. 

- Về thời lượng quảng cáo: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng 

Tháp chấp hành đúng quy định pháp luật về thời lượng quảng cáo. 

Đài không quảng cáo trong chương trình thời sự, chương trình truyền hình 

trực tiếp về các sự kiện chính trị đặc biệt, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc. 

Thời lượng quảng cáo không vượt quá 10% tổng thời lượng chương trình phát 

sóng một ngày, chấp hành đúng quy định về số lần, thời gian cắt quảng cáo 

trong chương trình phim truyện và chương trinh vui chơi giải trí. 

- Về hồ sơ quảng cáo: Các sản phẩm, dịch vụ quảng cáo trên sóng được Đài 

lưu giữ đầy đủ hồ sơ.  

Nhận xét: Về cơ bản, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Đồng Tháp chấp 

hành tốt quy định pháp luật về quảng cáo.  

Một số mẫu quảng cáo sử dụng hình ảnh so sánh, từ ngữ chưa thật sự phù 

hợp với nội dung xác nhận của ngành y tế. 

5. Việc chấp hành các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên 

quan trong hoạt động truyền hình 

- Việc thực hiện quy định về chi trả tiền nhuận bút: Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 25/QĐ-PTTH ngày 

31/01/2018 về việc quy định mức chi nhuận bút, mức chi thù lao khối quản lý và 

khối liên quan của Đài; Quyết định số 14/QĐ-PTTH ngày 25/01/2019 của Đài 

về việc sửa đổi bổ sung và huỷ bỏ một số quy định mức chi nhuận bút. 

Các tin, tác phẩm khi phát sóng hầu hết được Đài thể hiện rõ tên tác giả 

hoặc bút danh của tác giả, được dẫn nguồn rõ ràng và chi trả nhuận bút theo quy 

định. 

- Việc trao đổi chương trình, khai thác thông tin, tư liệu, tác phẩm của tổ 

chức, cá nhân khác: Trong thời kỳ thanh tra, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Đồng Tháp đã đầu tư, mua bản quyền, trao đổi chương trình phim điện ảnh, 

chương trình giải trí với 26 đơn vị, ký 04 hợp đồng (Hợp đồng số 18/THTT-ĐT 

ngày 28/12/2018, Hợp đồng số 19/THTT-ĐT ngày 28/12/2018, Hợp đồng số 

54/THTT-ĐT ngày 28/6/2018, Hợp đồng số 55/THTT-ĐT ngày 28/6/2018) với 
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Trung tâm kỹ thuật thông tấn (Thông tấn xã Việt Nam) để khai thác thông tin 

trong nước và thế giới. 

Ngoài ra, năm 2018 Đài ký hợp đồng với Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả 

âm nhạc Việt Nam, chi nhánh phía Nam để khai thác, sử dụng các tác phẩm âm 

nhạc. Năm 2019, hai bên đang thực hiện đàm phán để ký kết. 

Nhận xét: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp thực hiện đúng 

quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.  

Trong thời kỳ thanh tra, không có khiếu nại, tranh chấp về nội dung này. 

6. Việc chấp hành quy định của pháp luật về phản hồi thông tin, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nội dung thông tin phát trên sóng 

truyền hình 

Trong thời kỳ thanh tra, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 

không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nội dung thông tin và hoạt 

động tác nghiệp của phóng viên. 

III. Nhận xét và kết luận 

1. Nhận xét 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp chấp hành nghiêm túc 

Quyết định thanh tra số 550/QĐ-TTra ngày 05/8/2019 của Thanh tra Bộ Thông 

tin và Truyền thông, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan, báo cáo giải trình 

kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ. 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp đã bám sát tôn chỉ mục 

đích của cơ quan báo chí, thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền phục 

vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, là diễn đàn tin 

cậy của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nội dung thông tin đảm bảo trung thực, 

khách quan, thể hiện tính định hướng, tính giáo dục, thẩm mỹ, góp phần nâng 

cao dân trí, đáp ứng quyền được thông tin của nhân dân. 

2. Kết luận 

2.1. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về giấy phép hoạt động 

báo chí 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp được Bộ Thông tin và 

Truyền thông cấp giấy phép hoạt động truyền hình và giấy phép sản xuất kênh 

chương trình truyền hình trả tiền, các giấy phép đang có hiệu lực.  

Trong thời kỳ thanh tra, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 

thực hiện đúng khung chương trình cơ bản, tuy nhiên thời lượng chương trình 

thời sự, tin tức, chương trình tự sản xuất, chương trình phát mới trên kênh 

THĐT1 còn thiếu. 

 Thời lượng phim truyện chiếm tỷ lệ khá lớn trong tổng thời lượng phát 

sóng. Thời lượng phim dành cho trẻ em dưới 16 tuổi, khung giờ phát sóng phim 
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truyện Việt Nam chưa đảm bảo theo quy định của Luật Điện ảnh, Nghị định số 

54/2010/NĐ-CP ngày 21/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 

6 năm 2009. 

2.2. Việc chấp hành quy định pháp luật về nội dung thông tin 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp chấp hành đúng quy định 

pháp luật về nội dung thông tin. Thông tin truyền tải bao quát các mặt của đời 

sống xã hội, đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực, kịp thời.  

Tỷ lệ tác phẩm mang tính phản biện, điều tra chuyên sâu, đấu tranh chống 

tiêu cực còn thấp. 

2.3. Việc chấp hành quy định pháp luật về liên kết sản xuất chương trình 

truyền hình 

Về cơ bản Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp thực hiện đúng 

quy định về liên kết theo quy định của Luật Báo chí và Nghị định số 

06/2016/NĐ-CP ngày 18/1/2016 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp và sử 

dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. Nội dung chương trình liên kết đảm bảo 

chất lượng, thiết thực, làm phong phú thêm nội dung của Đài, đáp ứng nhu cầu 

thông tin ngày càng cao của nhân dân. 

Tuy nhiên, việc ủy quyền cho 01 (một) cán bộ trực tiếp biên tập, kiểm 

duyệt nội dung kênh chương trình liên kết là chưa quan tâm đúng mức, có thể 

dẫn đến rủi ro, ảnh hưởng đến chất lượng của kênh.  

2.4. Việc chấp hành các quy định pháp luật về quảng cáo 

Về cơ bản, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp chấp hành 

đúng quy định pháp luật về quảng cáo, không thực hiện hành vi cấm quảng cáo, 

không quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo. Nội dung quảng 

cáo trung thực, đúng tính năng, tác dụng của sản phẩm, dịch vụ.  

Tuy nhiên, việc quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm White mask Bạch Ngọc 

Niên, Mangota gold – White mask sử dụng một số từ ngữ có thể làm người xem 

hiểu nhầm tính năng, tác dụng của sản phẩm, chưa thực hiện đúng quy định tại 

Điều 4 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo. 

2.5. Việc chấp hành các quy định pháp luật về tiếp nhận, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo liên quan đến nội dung thông tin   

Trong thời kỳ thanh tra, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 

không nhận được khiếu nại, tố cáo liên quan đến nội dung thông tin phát trên 

sóng của Đài.  

2.6. Việc chấp hành các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên 

quan trong hoạt động báo chí 



 10 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp chấp hành nghiêm túc 

quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, thực hiện chi trả nhuận bút 

đầy đủ theo đúng quy định tại Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của 

Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong hoạt động báo chí, xuất bản. Các 

tác phẩm báo chí cơ bản thể hiện đầy đủ nguồn tin, tên tác giả, bút danh của tác 

giả, tư liệu, tác phẩm sử dụng từ các nguồn khác có nêu rõ nguồn tin và được sự 

cho phép của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm. 

IV. Yêu cầu và biện pháp xử lý 

4.1. Yêu cầu đối với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp  

- Tăng thời lượng chương trình tự sản xuất, thời lượng chương trình phát 

mới, thời lượng chương trình thời sự, tin tức trên kênh THĐT1, cân đối lại thời 

lượng phim truyện Việt Nam và phim truyện nước ngoài trên kênh THĐT2 để 

đảm bảo thực hiện đúng quy định ghi trong Giấy phép hoạt động truyền hình số 

349/GP-BTTTT cấp ngày 20/7/2017, Giấy phép sản xuất kênh chương trình 

truyền hình trả tiền số 339/GP-BTTTT cấp ngày 03/9/2013. Trong trường hợp 

cần điều chỉnh thời lượng các chương trình, yêu cầu Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh Đồng Tháp làm thủ tục đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi 

giấy phép.  

- Đối với các chương trình có liên quan đến sản phẩm, thương hiệu cụ thể 

cần xử lý tinh tế hơn để không ảnh hưởng đến chất lượng thông tin. Điều chỉnh 

tăng thời lượng phim dành cho trẻ em dưới 16 tuổi, khung giờ phát sóng phim 

truyện Việt Nam theo đúng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 17 Nghị định 

số 54/2010/NĐ-CP ngày 21/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 

6 năm 2009. Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp nghiên 

cứu, đầu tư nguồn lực để nâng cao tỷ lệ các tác phẩm mang tính phản biện, điều 

tra chuyên sâu đấu tranh chống tiêu cực trong đời sống xã hội.  

- Nghiên cứu, bổ sung ngay nhân lực cho bộ phận biên tập, kiểm duyệt 

nội dung kênh liên kết THĐT2, đảm bảo có bộ máy đủ năng lực để kiểm soát 

chặt chẽ toàn bộ nội dung kênh liên kết, tuân thủ đúng quy định của Luật Báo 

chí và Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/1/2016 của Chính phủ về Quản lý, 

cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. 

- Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm về những sai sót trong việc sử dụng hình 

ảnh của cá nhân, dẫn nguồn thông tin, kiểm duyệt nội dung quảng cáo nêu tại 

điểm 2, 4 mục II kết luận này. 

4.2. Biện pháp xử lý 

- Đối với hành vi vi phạm về giấy phép nêu tại điểm 1 mục II kết luận 

này, một phần do nguyên nhân khách quan, Đài Phát thanh và Truyền hình 

Đồng Tháp đã có phương án cụ thể để khắc phục: Trước mắt Đài điều chỉnh, bổ 
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sung nhân lực cho bộ phận sản xuất chương trình để tăng thời lượng tự sản xuất, 

cân đối, điều chỉnh, bổ sung thời lượng các chương trình chưa đảm bảo quy định 

mà đoàn thanh tra đã chỉ ra. Ngoài ra, để các chương trình ngày càng phong phú, 

hấp dẫn và phù hợp với địa phương, Đài sẽ có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và 

Truyền thông cho phép điều chỉnh thời lượng một số chương trình cho hợp lý. 

Vì vậy, Thanh tra Bộ không xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.  

- Đối với sai sót về quảng cáo nêu tại điểm 4 mục II kết luận này, đây là 
sai sót nhỏ, do vô ý, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp đã kịp thời 
khắc phục, Thanh tra Bộ yêu cầu Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 
nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. 

4.3. Kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông 

Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra ghi nhận một số khó khăn, 

vướng mắc, kiến nghị của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp, để kịp 

thời tháo gỡ vướng mắc của Đài cũng là vướng mắc chung, Thanh tra Bộ kiến nghị 

lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông: 

- Theo quy định tại Điều 33 Luật Viên chức năm 2010 và quy định tại mục 

I, II, III và mục IV Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên 

ngành thông tin và truyền thông, thì viên chức ngạch phát thanh viên, kỹ thuật viên 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh tương ứng với từng hạng, ngạch 

mới được tham gia thi xét tuyển thăng hạng. Tuy nhiên, theo báo cáo của Đài trong 

thời gian dài qua, Bộ không tổ chức các lớp bồi dưỡng ngạch phát thanh viên, kỹ 

thuật viên, vì vậy phát thanh viên, kỹ thuật viên ở các đài phát thanh và truyền hình 

không được tham gia thi tuyển, xét tuyển thăng hạng do không đủ điều kiện theo 

quy định, điều này ảnh hưởng lớn đến tâm tư, nguyện vọng của người lao động, họ 

phải chịu nhiều thiệt thòi, quyền, lợi ích chính đáng không được đảm bảo, không an 

tâm để gắn bó, cống hiến. 

Để giải quyết vướng mắc này, đề nghị Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo các 

đơn vị liên quan sớm hoàn thiện khung chương trình đào tạo, bố trí nguồn tài chính 

để mở các lớp bồi dưỡng ngạch phát thanh viên, kỹ thuật viên, tạo điều kiện để địa 

phương xem xét, giải quyết quyền lợi chính đáng cho lực lượng này. 

- Theo phản ánh của Đài, hiện nay Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm 

nhạc Việt Nam đưa ra mức phí ngày càng cao, vượt quá khả năng tài chính của 

Đài, mặt khác mức phí được Trung tâm áp dụng không đồng đều giữa các Đài, gây 

ra nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Thanh tra Bộ kiến nghị Bộ trưởng, 

Lãnh đạo Bộ chỉ đạo Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử làm việc với 

cơ quan chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, tháo gỡ vướng 

mắc này.  
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Giao Đoàn Thanh tra theo dõi, đôn đốc Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh Đồng Tháp thực hiện Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả về Thanh tra Bộ 

Thông tin và Truyền thông sau 30 ngày, kể từ ngày ký Kết luận thanh tra./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Phan Tâm (để b/c); 

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

- Sở TT&TT tỉnh Đồng Tháp (để p/h); 

- Đài PT&TH tỉnh Đồng Tháp (để thực hiện); 

- Trung tâm Thông tin (để p/h); 

- Lưu: VT, hồ sơ ĐTTra (9). 

 

 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 
Đỗ Hữu Trí 
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