
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /KH-UBND Ia H’Drai, ngày        tháng 6  năm  2021 

 

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  

 

Thực hiện Kế hoạch số 4222/KH-UBND ngày 10/11/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum 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; Ủy 

ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện trên địa bàn huyện Ia H'Drai, 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, huyện và xã cho hệ thống thông 

tin cơ sở, nhằm nâng cao chất lượng nội dung thông tin để cung 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 
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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. 

- 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 huyện, 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 (do Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện quản lý), đài truyền thanh cơ sở 

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 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 Phòng, 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 Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền 

thông và các đơn vị chức năng phát hành cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở 
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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. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công 

nghệ thông tin - viễn thông (CNTT-VT) 

- 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 Phòng, ban, ngành, các đơn vị cấp trên liên quan, hằng 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: Năm 2021. 

- 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: 2021 - 2025. 

- 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 

- Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp 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, 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: Theo kế hoạch của cấp trên. 

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 
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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 Giáo dục và Đào tạo: 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao - Du lịch - Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan làm tốt công 

tác thông tin tuyên tryền; theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thường 

xuyên hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên theo nội dung kế hoạch này. 

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông; Ủy ban nhân 

dân các xã: 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy 

ban nhân dân huyện triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của kế hoạch này trên 

địa bàn huyện. 

- 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. 

 - 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 tham gia các lớp 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.  

3. Phòng Tài Chính – Kế hoạch 

Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện sử dụng hiệu quả, hợp lý các 

nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương, ngân sách của tỉnh, ngân sách 

trung ương 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. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quyết  định số 135/QĐ-TTg của Ủy ban nhân 

dân huyện Ia H’Drai về Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên 
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ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện Ia H'Drai. Yêu cầu Trưởng các 

phòng, ban; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các xã triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

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

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Tại mục V (t/h); 

- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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