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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 

20/01/2020 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  

trên địa bàn huyện Thạch Thành 

 

Thực hiện Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 15/10/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định 

số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 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; UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg 

ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Thạch Thành, nội 

dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ 

giao tại Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 phê duyệt Đề án nâng cao 

hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin (sau 

đây gọi là Quyết định số 135/QĐ-TTg). 

- Từng bước thay thế các đài truyền thanh cơ sở đang sử dụng dải tần số 

87-108 MHz không đúng với Luật Tần số và Quyết định 22/2009/QĐ-TTg ngày 

16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ sang đài truyền thanh cơ sở sử dụng công 

nghệ mới viễn thông và công nghệ thông tin theo đúng định hướng của Bộ 

Thông tin và Truyền thông. 

2. Yêu cầu 

- Bám sát các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 135/QĐ-TTg, để 

đảm bảo nội dung của Kế hoạch phù hợp với nguyên tắc, yêu cầu, nhiệm vụ, 

đảm bảo đúng tiến độ thời gian. 

- Việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo thiết thực, hiệu 

quả và đạt mục tiêu đề ra. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn huyện, đảm bảo kết nối, 

tiếp nhận thông tin nguồn từ trung ương đến tỉnh, cấp huyện, cấp xã cho hệ 

thống thông tin cơ sở, nhằm nâng cao chất lượng nội dung thông tin để cung 
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cấp, trao đổi kịp thời, chính xác và hiệu quả thông tin hai chiều, đáp ứng yêu cầu 

cung cấp thông tin tuyên truyền, phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân và 

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

quan quản lý nhà nước thông qua hệ thống thông tin cơ sở và nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý nhà nước về hệ thống thông tin cơ sở; góp phần 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. 

2. Mục tiêu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 

2.1. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 

- Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác thông tin cơ sở được bồi dưỡng, tập 

huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, 

biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật phù 

hợp với vị trí việc làm.  

- Phấn đấu 100% các đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn huyện được tích 

hợp, kết nối với hệ thống thông tin nguồn của cấp huyện, cấp tỉnh và Trung tâm 

nguồn Trung ương.  

- Phấn đấu 100% hệ thống đài truyền thanh không dây FM sử dụng dải tần 

số 87-108 MHz được thay thế bằng hệ thống đài truyền thanh cấp xã ứng dụng 

công nghệ thông tin - viễn thông đảm bảo theo đúng Luật Tần số, Quyết định số 

22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 

37/2017/TT-BTTTT ngày 07/12/2017 và Công văn số 2434/BTTTT-CTS ngày 

30/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.  

- Phấn đấu xây dựng khu vực trung tâm huyện có Bảng tin điện tử công 

cộng được kết nối với hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh và Trung tâm nguồn 

Trung ương do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng. 

2.2.  Tầm nhìn đến năm 2030 

- Phấn đấu 100% đài truyền thanh cấp xã chuyển đổi sang hệ thống truyền 

thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Hiện đại hóa đồng bộ 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 

- Người dân được tiếp nhận đầy đủ thông tin thiết yếu và phản ánh thông 

tin về hiệu quả thực thi các chính sách, pháp luật cơ sở trên hệ thống thông tin 

cơ sở. 

III. NHIỆM VỤ 

1. Tuyên truyền, phổ biến về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động thông tin cơ sở 

- Hướng dẫn, chỉ đạo hệ thống đài truyền thanh huyện, đài truyền thanh cơ 

sở, các cơ quan báo chí trên địa bàn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền 

phổ biến, quán triệt các nội dung nhiệm vụ theo Kế hoạch nhằm nâng cao nhận 



3 

thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị về vai 

trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin để chỉ đạo, tổ chức 

xây dựng, củng cố, phát triển và hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở.  

- Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan cung cấp các sách hướng dẫn, 

tài liệu tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, kiến thức kỹ thuật, công nghệ, kỹ năng 

tuyên truyền của Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị chức năng phát 

hành cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở dưới hình thức xuất bản in và xuất 

bản điện tử.  

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.  

- Kết quả, sản phẩm: Hội nghị, tài liệu, tin, bài… 

2. Hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông 

tin - viễn thông 

- Rà soát, đánh giá hệ thống đài truyền thanh hữu tuyến, đài truyền thanh 

vô tuyến (FM) của các xã trên địa bàn huyện. Căn cứ nội dung nhiệm vụ được 

giao phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan hàng năm xây dựng kế hoạch 

từng bước triển khai việc chuyển đổi hệ thống đài truyền thanh hữu tuyến, đài 

truyền thanh vô tuyến đã hư hỏng, xuống cấp không còn hoạt động sang hệ 

thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

- Kết quả, sản phẩm: Hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ 

thông tin - viễn thông. 

3. Đầu tư xây hệ thống bảng tin điện tử công cộng 

 - Nội dung: Đầu tư xây dựng bảng tin điện tử công cộng được kết nối với 

hệ thống thông tin nguồn, lắp đặt tại vị trí thuận lợi trên địa bàn huyện, các xã, 

đáp ứng yêu cầu người dân được tiếp cận thông tin thiết yếu từ trung ương, cấp 

tỉnh, cấp huyện cấp xã.  

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.  

- Kết quả, sản phẩm: Có hệ thống bảng tin điện tử công cộng tại khu vực 

trung tâm huyện và 100% các xã có hệ thống bảng tin điện tử công cộng được 

kết nối với hệ thống thông tin nguồn. 

4. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách về công nghệ thông 

tin và cán bộ làm công tác thông tin cơ sở 

- Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan, đơn vị chuyên môn liên 

quan tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ 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 kỹ thuật... 
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- Tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng biên soạn, biên tập tin bài, sản xuất nội 

dung chương trình; nâng cao năng lực tổng hợp, phân tích, đánh giá chất lượng 

nội dung thông tin cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở các cấp. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

- Kết quả, sản phẩm: Các lớp bồi dưỡng, tập huấn. 

5. Rà soát, kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện 

- Rà soát, kiểm tra, đánh giá hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở trên địa 

bàn huyện.  

- Định kỳ hằng năm tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch theo quy định. 

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.  

- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch được sử dụng từ 

nguồn ngân sách địa phương, ngân sách trung ương, ngân sách của tỉnh hỗ trợ 

thông qua các Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia và các 

nguồn ngân sách hợp pháp khác (nếu có). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các phòng, ban, cơ 

quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện triển 

khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của kế hoạch này trên địa bàn huyện. 

- Tổng hợp, theo dõi, báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch định kỳ 

hàng năm hoặc đột xuất theo quy định. 

2. Phòng Tài Chính – Kế hoạch 

Chủ trì, tham mưu UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện sử dụng hiệu quả, 

hợp lý các nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương, ngân sách trung 

ương, ngân sách của tỉnh hỗ trợ thông qua các Chương trình mục tiêu, Chương 

trình mục tiêu quốc gia và các nguồn ngân sách hợp pháp khác (nếu có) trong 

quá trình triển khai các nội dung, nhiệm vụ của kế hoạch này đảm bảo theo đúng 

quy định. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; UBND các xã, 

thị trấn 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phổ biến, quán triệt các nội 

dung nhiệm vụ theo Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị về vai trò, tầm quan trọng của việc 

ứng dụng công nghệ thông tin để chỉ đạo, tổ chức xây dựng, củng cố, phát triển 

và hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở. 
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- Phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình 

triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch này trên địa bàn huyện đảm bảo 

theo đúng nhiệm vụ, thời gian được giao. 

- Cử cán bộ, công chức đủ năng lực để được cơ quan chức năng tập huấn, 

bồi dưỡng, bảo đảm cho hoạt động thông tin cơ sở tại địa phương hoạt động 

đúng theo hướng dẫn và đúng quy định. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 

20/01/2020 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 trên địa bàn huyện 

Thạch Thành. Yêu cầu Trưởng các phòng, ban; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện đạt kết quả./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: Văn hóa và Thông tin, Tài Chính – Kế hoạch; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tam 
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