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Kịch bản Phát thanh trực tiếp Dự thi Liên hoan phát thanh toàn quốc 2018 

Chương trình “Cùng chúng tôi đối thoại”: Tinh giản biên chế ở Nghệ An -giản nhưng chưa tinh 

 

 1. Chủ đề: Sắp xếp bộ máy,Tinh gọn biên chế được ví như 1 cuộc cách mạng về tổ chức và bộ máy, nhằm nâng cao hiệu quả, 

hiệu lực của cán bộ công chức và bộ máy. Thực hiện chủ trương này, Nghệ An đã và đang thực hiện Tinh giản biên chế với những con 

số khá ấn tượng. Tuy nhiên, dư luận cho rằng thực tế có giản về con người, bộ máy nhưng hiệu quả chưa có nhiều, thậm chí có những 

nơi còn ngược lại.   Chương trình “cùng chúng tôi đối thoại”, với sự phân tích cụ thể, khách quan của các khách mời, các ý kiến của 

thính giả sẽ phân tích rõ ràng, cụ thể về vấn đề này. 

 2. Hình thức thể hiện: Chương trình được sản xuất và phát sóng trực tiếp trên sóng Phát thanh, đài PT-TH Nghệ An.  

 Gồm các điểm cầu là: tổng cầu tại phòng thu Đài PT-TH Nghệ An, điểm cầu tại thị xã Thái Hòa 

 Ngoài ra, kết nối điện thoại nóng để thính giả hỏi trực tiếp và có thể giao lưu qua  fanpage (tùy vào thực tế hiệu quả của fanpage 

được lập bắt đầu từ tháng 3/2018) 

 Có các phóng sự ngắn và voxpop xen. 

 3. Khách mời:  

 - Ông Nguyễn Xuân Sơn-Phó bí thư thường trực tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An 

    - Ông Nguyễn Đức Hà, Nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương 

 - Ông Đậu Văn Thanh, Giám đốc Sở Nội vụ 

   

Thời 

lượng 

 

Địa điểm 

 

Thực hiện 

 

Nội dung 

10 giây Chạy băng KTV Nhạc hiệu chương trình “Cùng chúng tôi đối thoại” 

 

4 phút  Phòng thu 

Đài Nghệ 

An 

BTV 

Hương 

Giang 

Hương Giang:  BTV Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và 

các bạn đã dành thời gian cho chương trình “Cùng chúng tôi đối thoại” của Đài PTTH Nghệ 

An  phát trực tiếp trên sóng FM tần số 99,6 Mhz. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ tập 
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trung phân tích chủ đề “”: Tinh giản biên chế ở Nghệ An - giản nhưng chưa tinh”.  

 Và 3 vị khách mời sẽ cùng chúng ta đối thoại: 

               - Ông Nguyễn Xuân Sơn-Phó bí thư thường trực tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ 

An  

               - Ông Nguyễn Đức Hà, Nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung 

ương 

      - Ông Đậu Văn Thanh, GĐ Sở Nội vụ 

   Quý vị thính giả quan tâm đến vấn đề “Tinh giản biên chế ở Nghệ An” hãy gọi điện thoại 

trực tiếp về cho chương trình để cùng trao đổi, nêu ý kiến và đặt câu hỏi cho các vị khách 

mời qua số điện thoại: 02383842722 hoặc qua fanpage của chương trình: Cùng chúng tôi 

đối thoại. 

  Trước hết xin hỏi ông Nguyễn Đức Hà, với tư cách là thành viên trong Ban soạn thảo NQ, 

ông có thể cho biết, việc tinh giản biên chế theo tinh thần NQ TW 6 lần này có những điểm 

gì mới? 

   Trước khi tiếp tục trao đổi vấn đề này, chúng ta hãy cùng lắng nghe một số ý kiến của 

người dân mà phóng viên chúng tôi đã ghi lại được.  

40 giây Chạy băng KTV Voxpop: 

1. Cán bộ Hợp đồng nhiều năm nói về lo lắng khi thực hiện tinh giản biên chế người làm 

được việc thì ra mà người không làm được việc thì ở lại 

2. Ông Truyền: “tâm tư của những cán bộ có tuổi” 

3. Công chức nhà nước: “xếp loại chưa nghiêm làm sao căn cứ để tinh giản biên chế” 

4. Ông Trương Công Anh“Làm nhiều rồi, nói nhiều rồi nhưng vấn đề là người đứng đầu 

có dám quyết liệt không?” 

30 giây Phòng thu 

Đài Nghệ 

An 

BTV 

Hương 

Giang 

Hương Giang: Vâng, qua những ý kiến vừa rồi cho thấy vẫn còn nhiều những băn khoăn, lo 

lắng và niềm tin của người dân đối với việc thực hiện tinh giản biên chế ở Nghệ An chưa 

nhiều dù hiện nay TW đang chỉ đạo đẩy mạnh sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế.  
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- Thưa ông Nguyễn Xuân Sơn, quan điểm của lãnh đạo tỉnh trong chỉ đạo thực hiện tinh giản 

biên chế đợt này như thế nào,? 

        Có thể khẳng định rằng vấn đề tinh giản biên chế đang là vấn đề nóng và nhận được sự 

quan tâm của dư luận nhân dân, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục-một ngành có số cán bộ công 

chức, viên chức lớn nhất hiện nay. Và lúc này, chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Dương 

Cầm hiện đang có mặt tại thị xã Thái Hòa-nơi cách TP Vinh hơn 100 km. Xin chào PV 

Dương Cầm.   

5 phút  Phòng giáo 

dục TX 

Thái Hòa 

PV Dương 

Cầm  

Tại điểm cầu Thái Hòa: 

Dương Cầm: Vâng xin chào chị Hương Giang!  

Chúng tôi đang có mặt tại Phòng Giáo dục thị xã Thái Hòa. Hiện nay thì Thái Hòa có 29 

cơ sở giáo dục ở 3 bậc học, do phòng GD quản lý. Đó là: bậc học Mầm non, Tiểu học và 

THCS, với tổng số cán bộ giáo viên biên chế, gồm: 805 người. Vấn đề tinh giản biên chế 

theo tinh thần NQ TW 6 cho thấy những tín hiệu tích cực  của việc sắp xếp lại bộ máy các cơ 

quan nhà nước tinh gọn, hiệu quả hơn. Tuy nhiên vấn đề này cũng đã gây ra những áp lực… 

cho lãnh đạo Phòng Giáo dục thị xã Thái Hòa cũng như các thầy, cô giáo trực tiếp quản lý 

các cơ sở giáo dục nơi đây. 

Trước hết, xin hỏi ông Trần Minh Hải- Trưởng Phòng GD thị xã Thái Hòa: Những áp 

lực cho lãnh đạo Phòng giáo dục trong thực hiện tinh giản biên chế hiện nay là gì? 

 Ông Hải đặt câu hỏi cho các vị khách mời tại điểm cầu Đài PTTH Nghệ An.  

Và tiếp sau đây, là cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thơ- Hiệu trưởng Trường THCS Hòa Hiếu 

cũng đang có mặt tại Phòng GD thị xã Thái Hòa. 

-Xin chào cô Nguyễn Thị Hoài Thơ! Là người quản lý một cơ sở giáo dục có 19 lớp 

học, với tổng số giáo viên đứng lớp là…Cô Nguyễn Thị Hoài Thơ có thể nêu những băn 

khoăn, kiến nghị trước vấn đề tinh giản biên chế đối với các vị khách mời phòng thu, để 

được giải đáp. Xin mời cô! ( Cô Thơ chào khách mời cần hỏi rồi nêu câu hỏi ngắn gọn). 

Dương Cầm: Ngược lại với Trường THCS Hòa Hiếu 2 thừa giáo viên, thì ở trường 

Tiểu học Hòa Hiếu lại thiếu giáo viên, thiếu định biên nhiều năm nay( số GV, lớp học…). 

Xin mời cô giáo   Nguyễn Thị Hạnh- hiệu trưởng nhà trường nêu những suy nghĩ của mình? 

Xin mời cô! (Cô Hạnh chào khách mời và đặt câu hỏi ngắn gọn). 

Dương Cầm: Vâng! Tới đây thì chúng tôi xin nhường lời cho chị Hương Giang tại 
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điểm cầu PT Đài PTTH Nghệ An.  

7 phút 

30 giây  

Phòng thu 

Đài Nghệ 

An 

BTV 

Hương 

Giang 

Hương Giang: Xin cảm ơn phóng viên Dương Cầm.  Đến thời điểm này chúng tôi đã nhận 

được khá nhiều ý kiến và câu hỏi gửi về cho chương trình thông qua số điện thoại nóng 

02383842722 và qua fanpage “Cùng chúng tôi đối thoại” . Trước hết xin được kết nối với vị 

thính giả…. 

    Phần này sẽ linh hoạt kết nối điện thoại hoặc nêu các câu hỏi, các ý kiến hay tổng hợp từ 

fanpage 

Hương Giang: dẫn vào phóng sự Câu chuyện xếp loại:   

2 phút Chạy băng PV Minh 

Tâm 

Câu chuyện xếp loại lao động: 

Từ thống kê xếp loại tại 61 cơ quan thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh rồi mở ra cả tỉnh: 

không có cán bộ 2 năm xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ  

PV lãnh đạo đơn vị không có cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 

PV công chức: đánh giá thực tế có những người làm việc chẳng ra gì, thậm chí không làm gì 

mà cũng chẳng thấy xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. 

 PV Bí thư Đảng ủy các cơ quan cấp tỉnh về chất lượng xếp loại cán bộ công chức hiện 

nay….)  

4 phút  Phòng thu 

Đài Nghệ 

An 

BTV 

Hương 

Giang 

Hương Giang: Qua phóng sự vừa rồi HG rất muốn hỏi các vị khách mời căn cứ hay là tiêu 

chí để xếp loại cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ là gì? Như cơ quan chúng tôi có hẳn một 

bộ quy chế, trong đó quy định rất rõ về xếp loại lao động, hàng thàng đều có xếp loại mà 

hàng năm cũng không có người nào xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ.  

Trước hết xin hỏi ông Đậu Văn Thanh? 

Ý kiến ông Nguyễn Đức Hà như thế nào ạ? 

   Nêu một số ý kiến liên quan đến vấn đề này từ fanpage của chương trình  

Ý kiến của các khách mời. 

5 giây Chạy băng KTV Nhạc cắt 

4 phút Phòng thu BTV      Hương Giang: NQ 18, 19, Hội nghị TW 6 khóa 12 đã nêu ra những giải pháp khá rõ về 
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Đài Nghệ 

An 

Hương 

Giang 

đẩy mạnh tinh giản biên chế. Đặc biệt 2 mảng lớn là giáo dục và y tế có quy định rất cụ thể. 

Đây chắc chắn là một thuận lợi cho các địa phương triển khai nhiệm vụ này. Tuy nhiên, đây 

vẫn là những giải pháp mang tính lâu dài. Vậy đâu là những giải pháp căn cơ nhất mà ngay 

thời điểm hiện tại Nghệ An cần phải tập trung triển khai, thưa ông Đậu Văn Thanh 

Hương Giang: Xin hỏi ý kiến của ông Nguyễn Đức Hà? (trên cơ sở ông Thanh trả lời sẽ hỏi 

ông Hà cụ thể hơn hoặc ông Hà trực tiếp tranh luận) 

- Xin mời Ý kiến của ông Nguyễn Xuân Sơn. (chốt lại vấn đề) 

Hương Giang: nêu những hiến kế đáng chú ý của thính giả qua fanpage chương trình 

1 phút 

30 giây 

Phòng thu 

Đài PT-TH 

Nghệ An 

BTV 

Hương 

Giang 

(Lồng nhạc) 

    Hương Giang: Như vậy là trong gần 30 phút của chương trình đã gợi mở được khá nhiều 

giải pháp mà tôi nghĩ có thể giải đáp được phần nào những băn khoăn của người dân về vấn 

đề “tinh giản biên chế” hiện nay và hướng tới cái tinh trong giản mà lâu nay chúng ta đang 

thiếu.  

(BTV tóm lại ý chính của chương trình, nhấn mạnh những giải pháp-những gì đặc sắc nhất 

trong chương trình) 

     Chương trình “Cùng chúng tôi đối thoại với chủ đề “”: Tinh giản biên chế ở Nghệ An - 

giản nhưng chưa tinh” xin được kết thúc tại đây . Xin được cảm ơn các vị khách mời đã 

dành thời gian đến tham gia và trao đổi trong chương trình hôm nay.  Chương trình do BTV 

Hương Giang- Hoa Mơ-Minh Tâm-Dương Cầm. KTV: Bình Sơn-Hải Viễn…. Phòng Chuyên 

đề Đài PTTH Nghệ An thực hiện.  Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. 

 Chạy băng KTV Nhạc chuyển chương trình 

  

 


