
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số:        /BC-STTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày       tháng     năm 2013 

 
BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia  

đưa thông tin về cơ sở năm 2013 

 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành: 

Thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2013. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Bắc Kạn đã chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 1 - Tăng 

cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở năm 2013; Tiến hành 

khảo sát, xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ thông tin và truyền 

thông cơ sở tại các các xã trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi của Chương trình; Cử 

02 cán bộ giảng viên nguồn và 01 lãnh đạo Sở trực tiếp phụ trách, chỉ đạo dự án 

1 tham gia tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ giảng viên nguồn năm 2013 

do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức nhằm bồi dưỡng nâng cao kỹ năng 

nghiệp vụ giảng dạy cho cán bộ giảng viên nguồn, đồng thời nâng cao việc quản 

lý, chỉ đạo của lãnh đạo Sở đối với dự án 1 trong việc triển khai, bồi dưỡng kiến 

thứ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở.  

2. Tổ chức thực hiện: 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức 04 lớp bồi dưỡng 

cho cán bộ thông tin truyền thông cơ sở của các xã thuộc phạm vi địa bàn của 

Chương trình, cụ thể như sau: 

2.1. Mục tiêu:  

- Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật vận hành, khai 

thác và sử dụng hiệu quả đài truyền thanh và các trang thiết bị tác nghiệp cho đội ngũ 

cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở của các xã thuộc phạm vi của Chương trình. 

- Bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thông tin 

truyền thông tại các xã thuộc phạm vi thực hiện của Chương trình để tham gia 

tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương chính sách, 

pháp luật của Đảng và Nhà nước. 

- Đảm bảo 100% số xã thuộc phạm vi chương trình có đội ngũ cán bộ 

thông tin và truyền thông cơ sỏ được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực. 

2.2. Nội dung thực hiện năm 2013: 

Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn cho 

cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở theo chương trình khung, tài liệu bồi 
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dưỡng, đảm bảo đúng đối tượng, đúng phạm vi địa bàn của Chương trình theo 

hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong đó, ưu tiên bồi dưỡng các 

cán bộ có khả năng công tác lâu dài trong lĩnh vực thông tin và truyền thông cơ 

sở để đảm bảo hiệu quả bền vững của Chương trình.  

* Đối tượng bồi dưỡng:  

+ Lãnh đạo xã phụ trách lĩnh vực thông tin truyền thông: 01 người x 112 xã = 112 người. 

+ Cán bộ văn hóa - xã hội (chưa được tập huấn): 01 người x 20 xã = 20 người. 

+ Cán bộ Đài Truyền thanh xã (chưa được tập huấn): 01 người x 34 xã = 34 người. 

Dự kiến số học viên tham dự 03 lớp tập huấn: 166 học viên. 

* Thời gian tổ chức: 05 ngày/lớp (Phần nội dung: 02 ngày; Phần kỹ 

thuật: 03 ngày), cụ thể: 

+ Lớp 1: Từ 16/09/2013 đến 20/09/2013 (học viên là lãnh đạo xã phụ 

trách lĩnh vực thông tin truyền thông thuộc các huyện: Bạch Thông, Ba Bể, 

Ngân Sơn, Chợ Mới).  

+ Lớp 2: Từ 23/09/2013 đến 27/09/2013 (học viên là lãnh đạo xã phụ 

trách lĩnh vực thông tin truyền thông thuộc các huyện: Pác Nặm, Chợ Đồn, Na 

Rì và thị xã Bắc Kạn). 

+ Lớp 3: Từ 30/09/2013 đến 04/10/2013 (học viên là cán bộ văn hóa - xã 

hội và cán bộ Đài Truyền thanh xã (chưa được bồi dưỡng năm 2011 và năm 

2012) thuộc các huyện: Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn, 

Chợ Mới, Na Rì).  

+ Lớp 4: Từ 07/10/2013 đến 11/10/2013 (học viên là lãnh đạo xã phụ 

trách lĩnh vực thông tin truyền thông chưa tham dự Lớp 1 và Lớp 2 thuộc các 

huyện: Bạch Thông, Ba Bể, Ngân Sơn, Chợ Mới, Pác Nặm, Chợ Đồn, Na Rì và 

Thị xã Bắc Kạn). 

* Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 5 Bưu điện tỉnh Bắc Kạn. 

* Hình thức học: Tập trung  

* Thành phần giảng viên: Giảng viên là 02 cán bộ của Sở Thông tin và 

Truyền thông đã được cử đi tập huấn giảng viên nguồn năm 2013 do Bộ Thông 

tin và Truyền thông tổ chức. 

* Tài liệu giảng dạy của giảng viên và tài liệu bồi dưỡng cho học viên: 

- Tài liệu giảng dạy của giảng viên và tài liệu bồi dưỡng cho học viên là bộ 

tài liệu đã ban hành theo khung chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình MTQG đưa thông 

tin về cơ sở do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phát. Bộ tài liệu bao gồm: 

+ Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở 

(Phần kỹ thuật). 

+ Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở 

(Phần Báo chí). 
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+ Bài giảng của giảng viên lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ thông tin 

và truyền thông cơ sở (Phần kỹ thuật). 

+ Bài giảng của giảng viên lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ thông tin 

và truyền thông cơ sở (Phần Báo chí). 

- Ngoài ra, trên cơ sở nghiên cứu tài liệu và từ kinh nghiệm thực tiễn 

trong quá trình công tác, các giảng viên đã biên soạn giáo án, bài giảng cho phù 

hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi giúp học viên 

nắm được các kiến thức cơ bản, trọng tâm.  

- Nhằm nâng cao chất lượng học tập, giúp học viên củng cố thêm kiến 

thức và có thể áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, trong quá trình 

học tập, học viên được bố trí thời gian thảo luận, thực hành các nội dung kiến 

thức đã được tiếp thu, vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn, đi thực tế cơ 

sở (đối với Lớp 1 và Lớp 3). Đối với phần Nội dung, học viên được thực hành 

các kỹ năng xây dựng chương trình truyền thanh cơ sở như: Phương pháp phát 

hiện, lựa chọn đề tài, khai thác tài liệu làm tin, bài cơ sở; ứng dụng một số thể 

loại báo chí như tin ngắn, bài phản ánh, bài người tốt việc tốt vào sản xuất 

chương trình truyền thanh; kỹ năng thực hiện các chương trình truyền thanh cơ 

sở…Đối với phần Kỹ thuật, Sở đã thuê các thiết bị phục vụ cho học viên thực 

hành như: Máy phát PM 50W, bàn phát mã, bàn trộn, bộ thu PM chuyên dụng, 

cụm loa không dây, loa nén nhựa, đài catsette, micro kendun, tải giả 100W + 

quạt, dây, giắc đồng bộ, đảm bảo cho học viên vừa được tìm hiểu về kỹ thuật 

khai thác, vận hành, sử dụng hiệu quả các thiết bị, cách khắc phục các sự cố 

thường gặp của đài truyền thanh cơ sở vừa được áp dụng thực hành trên máy 

móc thực tế. Đối với Lớp 1 và Lớp 3, theo đề nghị của học viên, Sở đã tổ chức 

cho học viên đi thực tế học tập kinh nghiệm tại các đài truyền thanh hoạt động 

tốt (Lớp 1 đi thực tế tại Đài Truyền thanh xã Ân Tình huyện Na Rì, Lớp 3 đi 

thực tế tại Đài Truyền thanh thị trấn Chợ Mới huyện Chợ Mới). 

- Để góp phần nâng cao chất lượng, nội dung chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng, Sở đã thực hiện việc lấy ý kiến đánh giá của học viên đối với tài liệu bồi 

dưỡng và chất lượng lớp bồi dưỡng đối với từng lớp. 

3. Kết quả thực hiện: 

* Số lượng học viên tham gia tập huấn: 

Tổng số học viên tham dự 04 lớp là 126 học viên, trong đó: 

+ Lớp 1: 39 học viên. 

+ Lớp 2: 34 học viên. 

+ Lớp 3: 37 học viên. 

+ Lớp 4: 16 học viên. 

* Kết quả đánh giá tài liệu bồi dưỡng và chất lượng lớp bồi dưỡng: 

* Kết quả đánh giá tài liệu bồi dưỡng: 

Số phiếu phát ra: 182 phiếu. 
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Số phiếu thu về: 92 phiếu. Trong đó: 

+ Nội dung đánh giá: Nội dung tài liệu Bài giảng của giảng viên (cả 2 phần) 

chưa sát với bài giảng thực tế của giảng viên. Nội dung tài liệu bồi dưỡng kiến thức 

cho học viên sát với thực tế, đầy đủ, chi tiết, dễ hiểu, dễ nghiên cứu, có nhiều ví dụ 

cho học viên tham khảo, phù hợp với đối tượng cán bộ làm công tác thông tin 

truyền thông cơ sở. Tài liệu tập huấn chưa phù hợp với đối tượng lãnh đạo xã phụ 

trách lĩnh vực thông tin truyền thông, chưa nhấn mạnh được những nội dung chủ 

yếu về công tác quản lý mà cấp xã cần nắm để thực hiện hiệu quả hơn. 

+ Các yêu cầu cần sửa đổi bổ sung: Cần sửa đổi tài liệu cho phù hợp với 

đối tượng bồi dưỡng là lãnh đạo xã phụ trách lĩnh vực thông tin truyền thông, 

nội dung tài liệu bồi dưỡng không nên đề cập quá sâu về các vấn đề liên quan 

đến kỹ thuật mà cần bổ sung thêm kiến thức và đi sâu hơn về công tác quản lý 

nhà nước về thông tin và truyền thông cơ sở. Nên bổ sung thêm một số bài viết 

mẫu vào tài liệu giảng dạy. Tài liệu cần bổ sung thêm cách lắp đặt. 

+ Đánh giá thẩm định Chương trình, giáo trình, tài liệu:  

Mức độ đánh giá Số phiếu 

Tốt 67 = 72,8% 

Khá 19 = 20,7 

Đạt 6 = 6,5% 

Không đạt 0 = 0% 

* Kết quả đánh giá chất lượng lớp bồi dưỡng: 

Số phiếu phát ra: 126 phiếu.                                                            

Số phiếu thu về:  92 phiếu. Trong đó:  

Nội dung đánh giá 

 

 

 

Số phiếu 

Chuẩn bị 

bài giảng 

và tài liệu 

chi tiết 

Phương pháp 

giảng dạy và 

kinh nghiệm 

thực tiễn của 

giảng viên 

Mức độ phù hợp 

giữa nội dung 

học tập với yêu 

cầu thực tiễn 

công việc 

Mức độ 

thỏa mãn 

giải đáp 

những 

thắc mắc 

Tốt 83  = 90,2 % 83  = 90,2 % 74 = 80,4 % 
79 = 85,9 

% 

Đạt 9 = 9,8 % 9 = 9,8 % 18 = 19,6 % 
13 = 14,1 

% 

Không đạt 0 0 0 0 

+ Ý kiến đóng góp: Công tác tổ chức lớp học chặt chẽ, chu đáo, đảm bảo 

về địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập. Giảng viên nhiệt tình, 

chuẩn vị bài giảng đầy đủ, chu đáo, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp 

truyền đạt phù hợp, dễ hiểu. Bài giảng trên lớp nên có thêm một số thiết bị để 
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hướng dẫn trực quan. Cần đưa ra các ví dụ phù hợp, sát với thực tế thường gặp ở 

cơ sở để học viên biết cách vận hành và thực hiện ở địa phương. Phương pháp 

giảng dạy cần phát huy việc trao đổi trực tiếp giữa giảng viên với học viên để thu 

được kết quả học tập tốt. Nên tăng cường thực hành vận hành các thiết bị của đài 

truyền thanh, tăng cường thảo luận nhóm nhiều hơn để học viên trao đổi chia sẻ ý 

kiến. Giảng viên cần tóm tắt lại nội dung kiến thức sau mỗi buổi học. Cần tiếp tục 

mở các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ 

sở. Tổ chức cho học viên đi thực tế học tập kinh nghiệm nhiều hơn. Nên tổ chức 

các lớp tập huấn tại huyện để học viên đi lại dễ dàng, đỡ tốn kém. 

Cần tăng phụ cấp và có biên chế chính thức cho cán bộ phụ trách Đài 

truyền thanh cơ sở, tăng kinh phí hoạt động cho Đài truyền thanh cấp xã. Trang 

bị cho Đài Truyền thanh cấp xã hệ thống trang thiết bị đồng bộ, quan tâm đầu tư 

sửa chữa, nâng cấp các đài truyền thanh đã lạc hậu, xuống cấp để đảm bảo hoạt 

động tốt, thường xuyên và nâng cao chất lượng công tác truyền thanh cơ sở nâng 

cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền tại cơ sở đồng thời giúp học viên 

áp dụng được kiến thức đã học vào thực tế. Nên có phòng máy riêng cho Đài 

Truyền thanh cấp xã để nâng cao chất lượng hoạt động, bảo quản máy móc thiết 

bị tốt hơn. Đề nghị Sở TT&TT tham mưu cho UBND tỉnh tăng mức kinh phí hỗ 

trợ cho cán bộ phụ trách thông tin truyền thông cơ sở lên hệ số 1,5 so với mức 

lương tối thiểu. Cần có các văn bản hướng dẫn, quy định cụ thể về công tác quản 

lý nhà nước về trạm truyền thanh. 

4. Đánh giá chung: 

4.1. Ưu điểm: 

Nhìn chung, việc tổ chức đào tạo, tập huấn đã gắn với yêu cầu nhân lực 

của từng địa phương. Trong đó, ưu tiên bồi dưỡng các cán bộ có khả năng công 

tác lâu dài trong lĩnh vực thông tin và truyền thông cơ sở để đảm bảo hiệu quả 

bền vững của Chương trình. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức thực hiện 

đảm bảo theo đúng chương trình khung, tài liệu bồi dưỡng, đúng đối tượng và 

phạm vi địa bàn của Chương trình theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền 

thông. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng có trọng tâm và sát với thực tế. Đội ngũ 

giảng viên nhiệt tình, có trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn đáp ứng với 

yêu cầu công tác tập huấn. Các học viên có nhiều nỗ lực, cố gắng, tập trung để 

nắm bắt các kiến thức với tinh thần trách nhiệm cao. Điều kiện vật chất và trang 

thiết bị phục vụ tập huấn được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, đảm bảo cho việc tập 

huấn đạt hiệu quả cao. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được sử dụng theo đúng quy 

định của Nhà nước và của Chương trình Mục tiêu quốc gia.  

Qua 04 lớp tập huấn đã góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thông 

tin và truyền thông cơ sở, từ đó giải quyết những yêu cầu, nhiệm vụ của công tác 

thông tin và truyền thông đặt ra ở cơ sở một cách kịp thời, chủ động, linh hoạt, 

sáng tạo và hiệu quả; nâng cao chất lượng và tạo nên sức mạnh, hiệu quả ngày 
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càng cao của hoạt động thông tin và truyền thông ở cơ sở, góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân các địa 

phương trong tỉnh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

4.2. Khó khăn, hạn chế: 

- Một số xã chưa cử cán bộ tham dự tập huấn do vậy số lượng học viên 

tham dự tập huấn chưa đạt so với dự kiến theo kế hoạch (Số lượng dự kiến: 166 

học viên, số lượng tham gia thực tế: 126 học viên). 

- Thời gian tham dự lớp tập huấn của một số học viên chưa duy trì đầy đủ. 

- Việc lựa chọn cán bộ có khả năng công tác lâu dài trong lĩnh vực thông 

tin và truyền thông cơ sở để đảm bảo hiệu quả bền vững của Chương trình gặp 

nhiều khó khăn do đội ngũ cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở thiếu ổn định. 

- Hệ thống Đài truyền thanh cấp xã chưa được đầu tư đồng bộ, ở một số 

xã hệ thống Đài Truyền thanh đã lạc hậu, xuống cấp gây khó khăn cho học viên 

trong việc áp dụng những kiến thức đã tiếp thu được tại lớp tập huấn vào thực 

tiễn công việc hàng ngày.  

- Kinh phí hoạt động của Đài Truyền thanh cấp xã còn hạn hẹp. Đội ngũ 

cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh cấp xã còn thiếu về số lượng, yếu về chất 

lượng, một bộ phận còn kiêm nhiệm, phụ cấp cho cán bộ phụ trách lĩnh vực này 

còn thấp và chưa có biên chế chính thức do đó chưa phát huy được vai trò, 

nhiệm vụ, hiệu quả trong công tác thông tin tuyên truyền tại cơ sở.  

- Khu vực vùng sâu, vùng xa của tỉnh địa hình phức tạp, các khu dân cư 

phân tán, vì vậy việc thực hiện công tác thông tin, truyền thông gặp nhiều khó 

khăn, việc phủ sóng của các Đài Truyền thanh không tới được 100% các thôn, 

bản để phục vụ nhu cầu thông tin của người dân.  

5. Kiến nghị, đề xuất: 

- Tiếp tục mở các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở. 

- Quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp, bổ sung thiết bị cho các Đài Truyền 

thanh thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 

động, đảm bảo phục vụ nhu cầu thông tin của người dân, nhất là ở vùng sâu, 

vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Dự án 1 Tăng cường năng lực cán 

bộ thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình MTQG đưa thông tin về 

cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2013 của Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn./. 
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