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CÔNG BÁO/Số 24/Ngày 02-6-2012

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN XUYÊN MỘC

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

QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt ñộng của ðài Truyền thanh huyện Xuyên Mộc
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 03/2012/Qð-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2012
của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc)
Chương I
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
ðiều 1. Chức năng
1. ðài Truyền thanh huyện Xuyên Mộc là ñơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy
ban nhân dân huyện Xuyên Mộc, thực hiện chức năng tuyên truyền phục vụ nhiệm
vụ chính trị của ñảng bộ, chính quyền ñịa phương.
2. ðài Truyền thanh huyện chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân
huyện về tổ chức, biên chế; chịu sự quản lý nhà nước của Sở Thông tin Truyền
thông về cấp phép hoạt ñộng phát sóng, chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp
vụ kỹ thuật của ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
3. ðài Truyền thanh huyện Xuyên Mộc có tư cách pháp nhân, ñược sử dụng
con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện Xuyên Mộc.
ðiều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên
hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh nhằm tuyên truyền ñường
lối, chủ trương của ñảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ ñạo ñiều hành
của chính quyền ñịa phương, các hoạt ñộng tại cơ sở, phổ biến các kiến thức khoa
học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác quốc phòng, an ninh trật tự, gương
người tốt, việc tốt, ñiển hình tiên tiến; phổ biến các thông tin kinh tế - xã hội tới
nhân dân theo quy ñịnh của pháp luật.
2. Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của ñài tiếng nói Việt Nam, ðài
Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông
tin của nhân dân theo quy ñịnh của pháp luật.
3. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành ñể thực hiện việc tiếp
sóng, phát sóng các chương trình phát thanh theo quy ñịnh của pháp luật.
4. Phối hợp với ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sản
xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát trên sóng ðài Phát thanh Truyền hình tỉnh.

