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QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó trưởng đài truyền thanh xã

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÀ KỲ

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi một số điều của luật tổ chức chỉnh phủ và luật tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07 tháng 7 
nưm 2010 của Bộ thông tin truyền thông, Bộ Nội vụ  hướng dẫn thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài phát thanh và truyền hình 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài truyền thanh-truyền hình thuộc Ủy ban 
nhân dân cấp huyện;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22/10/2009 của chính phủ về 
chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ công chức cấp xã, 
phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã;

Căn cứ nghị quyết số 05/2020/NĐ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2020 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định chức danh, số lượng, mức 
phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên 
trách ở cấp xã; ở thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức 
chính trị - xã hội cấp xã, ở thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và quy chế hoạt động của Đài 
truyền thanh cấp xã;

Theo đề nghị của công chức Văn hóa xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Đào Văn Lương, sinh ngày 20/10/1981
Số CCCD 030081003317 do cục trưởng cục cảnh sát Quản lý hành chính 

về trật tự xã hội cấp ngày 13/4/2021.
Hộ khẩu thường trú: thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
Trình độ văn hóa 12/12
Làm Phó trưởng đài truyền thanh xã Hà Kỳ kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022.
Điều 2. Phó Trưởng đài truyền thanh xã có nhiệm vụ:
Phối hợp cùng trưởng đài truyền thanh xã trong việc quản lý, vận hành, 

khai thác, xứ lý và bảo dưỡng trang thiết bị kỹ thuật của Đài truyền thanh cơ sở; 
tham gia viết tin bài, biên tập, sản xuất chương trình, thực hiện phát sóng tin, bài, 
thông báo đã qua kiểm duyệt; thực hiện nhiệm vụ tiếp âm phát sóng đài cấp trên.

Tham mưu cho trưởng đài truyền thanh xã trong việc củng cố, nâng cấp, 
phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở nhằm nâng cao chất lượng các chương 



trình phát thanh của đài; quản lý toàn bộ trang thiết bị kỹ thuật, tài sản, hồ sơ, sổ 
sách, lưu trữ tin bài, các chương trình đã phát thanh của đài truyền thanh cơ sở.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ 
quan quản lý cấp trên.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND cấp xã phân công.
Phó trưởng đài truyền thanh xã được hưởng các chế độ và quyền lợi theo 

nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chỉnh phủ và Căn cứ nghị 
quyết số 05/2020/NĐ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Hải Dương về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi 
dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 
ở thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã 
hội cấp xã, ở thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 3. Công chức Văn phòng thống kê xã, công chức tài chính kế toán 
xã, các bộ phận có liên quan và ông Đào Văn Lương căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Phòng nội vụ huyện;
- Phòng Văn hóa thông tin huyện;
- Đài phát thanh huyện;
- TT đảng ủy, UBND xã;
- Như điều 1;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn An
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