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KẾ HOẠCH 

Thiết lập hệ thống truyền thanh cơ sở 

ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông  

 

Căn cứ Kế hoạch số 1214/KH-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2020 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động 

thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin” trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng. 

Thực hiện Hướng dẫn số 189/STTTT-TTBCXB ngày 26 tháng 02 năm 

2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn triển 

khai công tác thông tin cơ sở năm 2021. 

UBND huyện Bảo Lạc xây dựng Kế hoạch thiết lập hệ thống truyền thanh 

cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin -viễn thông, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại 

Quyết  định số 135/QĐ-TTg; Quyết định số 238/QĐ-BTTTT ngày 21/02/2020 

của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành kế hoạch triển khai các 

nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 135/QĐ-TTg 

đảm bảo đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

- Phát huy vai trò của hệ thống thông tin cơ sở để góp phần làm tốt công 

tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thông tin 

cơ sở. 

- Hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở nhằm đổi mới phương thức cung 

cấp thông tin, nâng cao chất lượng nội dung thông tin để cung cấp, trao đổi 

thông tin theo hướng chủ động, kịp thời, chính xác và hiệu quả. Hình thành cơ 

sở dữ liệu, số hóa nguồn thông tin cơ sở đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin 

nguồn tuyên truyền, phổ biến đến người dân và phục vụ công tác quản lý nhà 

nước về thông tin cơ sở. 

- Thực hiện thông tin hai chiều để người dân tiếp nhận thông tin thiết yếu 

và phản ánh thông tin về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở đến các 

cơ quan quản lý thông qua hệ thống thông tin cơ sở, đồng thời chủ động tuyên 

truyền đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xấu độc góp phần tạo sự đồng thuận 

trong xã hội. 

2. Yêu cầu 



2 

 

- Đầu tư lắp đặt hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông 

tin -viễn thông thực hiện theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 

2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động 

thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin. 

- Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thanh cơ sở, nâng cao 

chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt 

công tác định hướng nội dung thông tin, tuyên truyền. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công 

nghệ thông tin – viễn thông 

- Rà soát, đánh giá đài truyền thanh xã, phường, thị trấn hiện có; xây dựng 

kế hoạch hàng năm thiết lập mới đài truyền thanh cho các xã, phường, thị trấn 

chưa có đài; từng bước nâng cấp, chuyển đổi đài truyền thanh hữu tuyến/vô 

tuyến đã hư hỏng, xuống cấp không còn hoạt động sang đài truyền thanh ứng 

dụng công nghệ thông tin – viễn thông.  

- Thiết lập, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ 

thông tin - viễn thông trên địa bàn huyện đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ 

thuật và an toàn thông tin theo quy định và kết nối trực tiếp đến “Hệ thống thông 

tin nguồn và thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu, đánh giá hiệu quả 

hoạt động thông tin cơ sở” để nhận nội dung phát thanh.  

2. Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán 

bộ phụ trách về công nghệ thông tin và cán bộ làm công tác thông tin cơ sở 

- Rà soát, xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch, phối hợp với Sở Thông 

tin Truyền thông tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ 

năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin và cán bộ 

làm công tác thông tin cơ sở về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ 

thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý, vận hành 

thiết bị kỹ thuật; biên tập, sản xuất nội dung chương trình theo hướng hiện đại; 

nâng cao năng lực tổng hợp, phân tích, đánh giá chất lượng nội dung thông tin. 

3. Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thông qua các Chương trình mục 

tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia; ngân sách địa phương theo khả năng cân 

đối hàng năm. 

- Huy động từ các nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp 

và các nguồn tài trợ hợp pháp khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 
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- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị 

trấn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác truyền thanh 

cơ sở và các đối tượng có liên quan. 

2. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

- Hướng dẫn, hỗ trợ UBND các xã, thị trấn trong việc vận hành, quản lý, 

bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống truyền thanh cơ sở. 

- Xây dựng, cung cấp nội dung thông tin tuyên truyền trên hệ thống thông 

tin cơ sở. 

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

 Lập dự toán kinh phí, căn cứ khả năng ngân sách báo cáo UBND huyện 

bố trí kinh phí thực hiện theo Kế hoạch. 

4. UBND các xã, thị trấn 

- Chủ trì, phối hợp phòng Văn hóa và Thông tin, các cơ quan, đơn vị liên 

quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 

đảm bảo tiến độ, hiệu quả.  

- Chỉ đạo, quản lý hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cấp xã thuộc 

địa bàn quản lý. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính 

sách, bố trí cán bộ làm công tác truyền thanh của UBND cấp xã. 

- Hàng năm cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và vận hành thiết bị kỹ thuật do Sở Thông 

tin và Truyền thông tổ chức. 

- Hàng năm xây dựng kế hoạch rà soát thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa để 

duy trì hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở tại địa phương. 

Trên đây là Kế hoạch thiết lập hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công 

nghệ thông tin -viễn thông của UBND huyện Bảo Lạc. Yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao./. 

Nơi nhận: 
- Sở TTTT; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng VHTT; 

- Phòng TC-KH; 

- Trung tâm VHTT; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Đà 
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