
 

 

  UỶ BAN NHÂN DÂN  
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Bình, ngày       tháng 6  năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai 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 

 

Thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên 

ứng dụng công nghệ thông tin, Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển 

khai thực hiện với các nội dung chủ yếu sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, 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, góp phần làm tốt công tác tuyên 

truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công 

tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền đến với đông đảo người dân; trang bị 

thêm kiến thức, nâng cao dân trí, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sức mạnh 

tổng hợp thực hiện thắng lợi công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước. 

- 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. 

2. Yêu cầu 

Việc nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công 

nghệ thông tin theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững; có khả năng hoạt động 

ổn định, lâu dài; đảm bảo thao tác vận hành, quản lý hệ thống đơn giản, dễ bảo trì, 

bảo dưỡng, có khả năng nâng cấp và mở rộng trong tương lại. 

II. MỤC TIÊU 

1. Phấn đấu đến năm 2025  

- Từng bước phấn đấu 100% Đài truyền thanh cấp xã được chuyển đổi sang 

hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; 100% xã có 

Bảng tin điện tử công cộng hiển thị nội dung số. 

- Phấn đấu đảm bảo 100% thông tin thiết yếu từ hệ thống thông tin cơ sở được 

phổ biến đến người dân; 100% ý kiến phản ánh của người dân về hiệu quả thực thi 

chính sách, pháp luật ở cơ sở được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống thông tin cơ sở. 
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- 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, vận hành quản lý kỹ thuật. 

2. Phấn đấu đến năm 2030 

- 100% hệ thống thông tin cơ sở được hoàn thiện và hiện đại hóa để góp 

phần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.  

- Đáp ứng yêu cầu và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thông tin cơ sở. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

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

nghệ thông tin – viễn thông 

1.1. Nội dung thực hiện 

- Rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống đài truyền thanh xã, phường, thị trấn 

hiện nay trên địa bàn tỉnh. Hằng năm xây dựng kế hoạch từng bước chuyển đổi 

đài truyền thanh hữu tuyến/vô tuyến đã hư hỏng, xuống cấp sang đài truyền thanh 

ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông.  

- Thiết lập hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn 

thông có tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với các quy định hiện hành, cụ thể như: 

+ Sử dụng thiết bị có khả năng nhận thông tin từ một hệ thống biên tập thông 

tin tập trung thông qua kết nối mạng viễn thông hoặc Internet. 

         + Thiết bị kết nối được với hệ thống phát thanh FM của đài truyền thanh cấp 

huyện, đài phát thanh – truyền hình tỉnh, Đài tiếng nói Việt Nam và đảm bảo 

trong điều kiện đặc biệt (thiên tai, cố ý phá hoại…), mạng viễn thông, internet bị 

tấn công hệ thống không hoạt động được thì đài truyền thanh cơ sở vẫn có thể 

chuyển sang hoạt động theo công nghệ phát sóng FM. 

         + Được kết nối đến hệ thống tác nghiệp trung tâm “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. 

         + Hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông 

cần đảm bảo các yêu cầu như: Bộ điều khiển thu phát thanh thông minh (Kết nối 

internet gửi, nhận lệnh từ trung tâm điều khiển và thông tin cần phát), Bộ thu tín 

hiệu FM (Tiếp sóng tín hiệu FM của cơ sở truyền thanh…), Hệ thống lưu trữ dữ 

liệu chương trình, phần mềm vận hành hệ thống, loa, microphone và các thiết bị 

phụ trợ khác… 

1.2. Quy mô  

- Từ năm 2020 đến hết năm 2025, từng bước thực hiện việc chuyển đổi 126 

đài truyền thanh hữu tuyến/FM hư hỏng, xuống cấp không còn hoạt động trên địa 

bàn tỉnh sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông. 

(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo) 

- Từ năm 2025 đến năm 2030, tiếp tục hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống 

đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông. 

1.3. Phân kỳ thực hiện 
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- Việc chuyển đổi sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn 

thông sẽ được thực hiện theo lộ trình ưu tiên cho các xã hư hỏng hoàn toàn, xuống 

cấp nghiêm trọng và các xã xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu 

hằng năm. Dự kiến mỗi năm thực hiện khoảng từ 15-20 đài truyền thanh cấp xã. 

- Riêng năm 2020: Thực hiện chuyển đổi, đầu tư thí điểm khoảng 6-8 đài 

truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông từ nguồn kinh phí 

4.000 triệu đồng tại Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh giao để thực hiện dự án Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động 

của hệ thống đài truyền thanh cấp xã tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-2020, đáp 

ứng yêu cầu kỹ thuật theo Văn bản số 1879/BTTTT-TTCS ngày 13/6/2019 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông về khuyến nghị danh mục thiết bị cơ bản và yêu 

cầu kỹ thuật đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông. 

1.4. Đơn vị thực hiện 

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Đơn vị phối hợp: Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông), Sở 

Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND 

cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh. 

1.5. Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

2. Thiết lập bảng tin điện tử công cộng  

2.1. Nội dung thực hiện  

         Thiết lập Bảng điện tử công cộng đặt tại các địa điểm thuận lợi cho người dân 

tiếp cận thông tin được kết nối với hệ thống thông tin nguồn. Trong đó cần đảm bảo 

các yêu cầu: Hiển thị nội dung số; Kết nối với “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 lấy nội dung hiển thị thông qua internet hoặc mạng viễn thông; Kết nối với 

các hệ thống bên ngoài thông qua mạng internet hoặc viễn thông. 

1.2. Quy mô  

- Từ năm 2020 đến hết năm 2025, thiết lập 142 bảng điện tử công cộng đặt 

tại các xã phục vụ cho người dân tiếp cận thông tin. 

(Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo) 

 - Từ năm 2025 đến năm 2030, tiếp tục hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống 

Bảng điện tử công công cộng. 

1.3. Phân kỳ thực hiện 

Mỗi năm thực hiện thiết lập từ 25-30 Bảng điện tử công công cộng. 

1.4. Đơn vị thực hiện 

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Đơn vị phối hợp: Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông), Sở 

Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có 

liên quan trên địa bàn tỉnh. 

1.5. Thời gian thực hiện: Hằng năm. 
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3. Tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ phụ trách về công nghệ 

thông tin và cán bộ làm công tác thông tin cơ sở 

3.1. Nội dung thực hiện 

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng khai thác, biên soạn tài 

liệu tuyên truyền; sản xuất nội dung chương trình, biên tập, viết tin, bài (phát 

thanh, đăng trên trang tin điện tử, Bảng điện tử công cộng…) theo hướng hiện 

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

tin; lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật... 

- Tập huấn, bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để 

quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật, an toàn, an ninh thông tin. 

3.2. Đối tượng  

- Đại diện cán bộ phụ trách công tác thông tin cơ sở của phòng Văn hóa và 

Thông tin; cán bộ Đài truyền thanh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thanh huyện, thành phố (mỗi đơn vị 01 người). 

- Cán bộ văn hóa thông tin, đài truyền thanh của 144 xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh (mỗi xã 2 người). 

3.3. Thời gian đào tạo: 05 ngày/lớp 

3.4. Số lượng học viên: 100 người/lớp x 3 lớp = 300 người (Nguồn vốn được 

bố trí từ ngân sách sự nghiệp của tỉnh, Trung ương và nguồn cân đối trong 

chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, việc chức hằng năm do Sở 

Nội vụ tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt). 

3.5. Thời gian thực hiện: Việc tổ chức các lớp đào tạo, nâng cao chất lượng 

đội ngũ cán bộ được thực hiện hằng năm; nội dung đào tạo, bồi dưỡng được soạn 

thảo, bổ sung, nâng cao cho phù hợp với trình độ của học viên qua các năm, có sự 

phân loại đào tạo cụ thể đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao và 

đặc thù thường xuyên luân chuyển, thay đổi cán bộ làm công tác thông tin cơ sở 

tại các xã trên địa bàn tỉnh. 

3.6. Đơn vị thực hiện 

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Đơn vị phối hợp: Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông), Sở 

Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Ngân sách địa phương; Kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục 

tiêu thông qua các Chương trình, dự án, Chương trình mục tiêu quốc gia; Lồng 

ghép với các chương trình, kế hoạch khác có liên quan; Các nguồn kinh phí hợp 

pháp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch và tình hình thực tế, 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện, gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan đơn vị có liên quan triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định tại Quyết định 135/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 650/BTTTT-TTCS ngày 28/2/2020 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 135/QĐ-TTg 

ngày 20/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các nội dung trong Kế hoạch này.  

- Phối hợp với Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) thực 

hiện các nhiệm vụ: Xây dựng ứng dụng trên thiết bị di động thông minh; xây 

dựng hệ thống thông tin nguồn và thu thập, tổng hợp, phân tích quản lý dữ liệu, 

đánh giá hoạt động hiệu quả thông tin cơ sở; tuyên truyền phổ biến về ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin cơ sở... 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá hiện 

trạng đài truyền thanh cấp xã và hệ thống bảng tin điện tử công cộng, trên cơ sở 

đó xây dựng dự toán kinh phí theo giai đoạn và từng năm đề nghị các Sở, ngành, 

cơ quan liên quan thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định và 

tổ chức triển khai, thực hiện xây dựng đài truyền thanh cấp xã và hệ thống bảng 

tin điện tử công cộng theo đúng quy định. 

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng hàng năm cho đội ngũ cán bộ phụ 

trách công nghệ thông tin, cán bộ thông tin cơ sở. 

- Tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án gửi về Bộ Thông tin 

và Truyền thông và UBND tỉnh trước ngày 20/12 hằng năm.  

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí các nguồn vốn đầu tư để thực hiện 

các nhiệm vụ trong Kế hoạch này. 

3. Sở Tài chính 

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo 

quy định hiện hành. 

4. Các sở, ban, ngành của tỉnh 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông 

cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực quản lý để tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống 

thông tin cơ sở và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này.  

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Chủ trì triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. Yêu cầu 

các nhiệm vụ bảo đảm không tăng đầu mối, biên chế mà sử dụng bộ máy, nhân sự 

hiện có thuộc lĩnh vực đã phân công. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ có liên 

quan trong Kế hoạch. Cân đối nguồn kinh phí, đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã sử 

dụng ngân sách cấp xã hằng năm để thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa, duy trì 

hoạt động hệ thống truyền thanh cơ sở và Bảng điện tử công cộng của các xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục, hiệu 

quả theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản có liên quan.  
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Trên đây là Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin 

cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này về 

UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 10/12 hằng năm để 

tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Bộ thông tin và Truyền thông (B/c); 

- Văn phòng Chính phủ (B/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh; 

- Lưu VT, VP2, VP4, VP5, VP6. 

   QP_VP6_04KH 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Quang Thìn 
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