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BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri  

sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố 

 

Cử tri quận Bình Thủy, Ô Môn phản ánh chương trình truyền hình thành 

phố Cần Thơ chưa phong phú, hấp dẫn dẫn người xem, chưa thể hiện được hết 

chủ đề “Đổi mới không ngừng, liên tục vươn xa”, đề nghị nghiên cứu cải tiến 

hơn về chất lượng nội dung và nâng cấp kỹ thuật việc phát sóng. Đồng thời đề 

nghị tăng thời lượng phát sóng thời sự để người dân nắm bắt đầy đủ hơn thông 

tin hơn trên địa bàn thành phố. 

1. Các ý kiến, kiến nghị cử tri đã được tiếp thu, giải quyết (bao gồm 

các ý kiến có thể giải quyết ngay): 

Về ý kiến Đài chưa thể hiện hết được chủ đề “Đổi mới không ngừng, liên 

tục vươn xa” là hoàn toàn chính xác vì khi đề ra khẩu hiệu hành động trên Đài 

Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ mong muốn suốt cả quá trình 

hoạt động của Đài tập thể phóng viên, biên tập, kỹ thuật viên, cán bộ, nhân viên 

phải luôn cố gắng phấn đấu liên tục các chương trình của Đài ngày càng vươn 

xa đi vào lòng khán giả nhưng do hạn chế về trang thiết bị sản xuất chương 

trình, nguồn thu kể cả tay nghề nên có những lúc chương trình chưa đồng đều, 

chưa phong phú, hấp dẫn người xem. 

2. Đối với các ý kiến, kiến nghị cử tri đang xem xét, có thể giải quyết 

trong thời gian tới: 

Vấn đề nâng cao chất lượng nội dung và chất lượng kỹ thuật phát sóng 

luôn là mục tiêu quan trọng của Đài. Hàng năm Đài đều xem xét, sắp xếp, mở 

mới chương trình cho phù hợp và cử Phóng viên – Biên tập tham gia các lớp học 

tập, tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và tham dự các kỳ liên hoan các 

cấp nhằm nâng cao trình độ cho lực lượng chuyên môn. Đối với chất lượng kỹ 

thuật phát sóng do thiết bị lạc hậu chưa đồng bộ, theo chuẩn phát hình cũ (SD) 

nên mặc dù đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Đài có nhiều cố gắng cải tiến, duy trì 

nhưng chất lượng vẫn không thể nâng lên được. Hiện Đài đã lập dự án xin thành 

phố đầu tư khi nào hoàn thành chất lượng sẽ được nâng lên về mặt kỹ thuật. 

Đồng thời Đài sẽ tăng cường đưa đi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao 

tay nghề cho đội ngũ Phóng viên, Biên tập để nâng cao chất lượng nội dung. 

Hiện tại chương trình thời sự của Đài phát ngày 03 buổi: 

- Chương trình Tây đô ngày mới: Phát từ 6h00’ – 6h30’. 

- Chương trình 11h00’: Phát từ 11h00’ – 11h15’. 

- Chương trình thời sự: Phát từ 18h30’- 19h00’. 

Đài còn liên kết sản xuất phát sóng hàng ngày 02 chương trình mang tính 

thời sự là: 



-Tiêu điểm nóng: Phát từ 18h’00 – 18h20’. 

- An ninh: phát từ lúc 21h30’ – 21h50’’. 

Ngoài ra, còn có các Chuyên đề của Đài phát từ 18h20’ – 18h30’ hàng 

ngày. 

Với cách bố trí hiện tại theo đánh giá đã phản ánh đầy đủ vấn đề thời sự 

diễn ra hàng ngày trên địa bàn thành phố. Rất mong quý cử tri chú ý theo dõi. 

Trên đây là giải trình của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần 

Thơ về ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10HĐND thành phố. 

3. Đối với các ý kiến, kiến nghị cử tri đang nghiên cứu, tìm biện pháp     

giải quyết:  

Báo cáo kết quả giải quyết từng nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri theo 

các nội dung như sau: 

- Thông tin, giải trình lý do chưa thể giải quyết các kiến nghị của cử tri. 

- Kế hoạch, lộ trình nghiên cứu, đề xuất các biện pháp giải quyết. 

- Kiến nghị, đề xuất (nếu có). 

4. Đối với các ý kiến cần phải giải trình, giải thích hoặc thông tin đến       

cử tri: 

Báo cáo kết quả giải quyết từng nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri theo 

các nội dung như sau: 

- Thông tin, giải trình, giải thích cụ thể đối các ý kiến của cử tri để cử tri 

hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật hoặc các thông tin về tình hình kinh tế - 

xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố (số liệu có liên quan đến 

thời điểm nhận được văn bản đề nghị báo cáo,…). 

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ 

họp thứ 10 HĐND thành phố của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần 

Thơ./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND TP; 

- UBND TP; 

- UBMTTQ TP; 

- Lưu VT.  
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