
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:           /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Quảng Nam, ngày         tháng         năm 2021

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND

ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh hỗ trợ xây dựng hệ thống truyền thanh
ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, 

giai đoạn 2021-2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ 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”;

Căn cứ Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công 
nghệ thông tin - viễn thông; 

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh về 
hỗ trợ xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn 
thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2023;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 134/TTr-
STTTT ngày 14/5/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 
19/4/2021 của HĐND tỉnh về hỗ trợ xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng 
công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-
2023 (gọi tắt là Nghị quyết số 28/NQ-HĐND). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan tổ chức 
triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 28/NQ-HĐND. 

- Hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương xây 
dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (CNTT-
VT). Tổng hợp tiến độ triển khai, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

http://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=122788
http://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=122788
http://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=122788
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- Chủ trì thực hiện đầu tư trang thiết bị, phần mềm hệ thống thông tin 
nguồn; tổ chức quản lý vận hành và duy trì hoạt động hệ thống thông tin nguồn 
của tỉnh.

- Chủ trì thẩm định nội dung đầu tư hệ thống truyền thanh ứng dụng 
CNTT-VT trên địa bàn tỉnh, đảm bảo việc thống nhất đồng bộ trong công tác an 
toàn thông tin, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa đài truyền thanh ứng dụng CNTT-
VT cấp xã với hệ thống thông tin nguồn của Trung ương, tỉnh, huyện.

- Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền về triển khai Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND trên địa bàn tỉnh. Chủ trì tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, 
kỹ năng khai thác, vận hành thiết bị kỹ thuật và biên tập tin bài cho cán bộ đài 
truyền thanh cấp tỉnh, huyện, xã. 

- Hằng năm, chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan lập kế hoạch, 
dự toán triển khai Nghị quyết số 28/NQ-HĐND (trước ngày 15/8) gửi Sở Tài 
chính, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới tỉnh (Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) tổng hợp, trình UBND tỉnh phân 
bổ dự toán để Sở Thông tin và Truyền thông và các địa phương thực hiện theo 
đúng lộ trình đề ra.

2. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định dự toán chi tiết 
đầu tư hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT-VT theo đề nghị của Sở 
Thông tin và Truyền thông.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Điều 
phối nông thôn mới tỉnh tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng 
hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT-VT theo quy định tại Nghị quyết 
số 28/NQ-HĐND và các quy định liên quan.

3. Văn phòng Điều phối NTM tỉnh

Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu 
UBND tỉnh đưa nội dung đầu tư đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT vào nội 
dung hỗ trợ thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2021-2025; hằng năm, phối hợp tham mưu UBND tỉnh bố trí 
kinh phí sự nghiệp từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
để triển khai thực hiện đảm bảo theo lộ trình tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND.

4. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam

Số hóa kênh truyền thanh của Đài Phát thanh - Truyền thanh Quảng Nam, 
thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu và khai thác hiệu quả hệ thống thông tin nguồn 
của tỉnh để thực hiện công tác thông tin tuyên truyền. 

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chủ trì thực hiện đầu tư đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT cấp xã theo 
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nội dung Nghị quyết số 28/NQ-HĐND và theo hướng dẫn của Sở Thông tin và 
Truyền thông; đảm bảo hệ thống đài truyền thanh cấp xã được đầu tư đồng bộ, 
kết nối với hệ thống thông tin nguồn của tỉnh và Trung ương; đảm bảo tuân thủ 
đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về an 
toàn, an ninh thông tin. Hằng năm, xây dựng dự toán đề cương chi tiết gửi Sở 
Thông tin và Truyền thông thẩm định theo quy định hiện hành, làm cơ sở lập thủ 
tục đầu tư ở các bước tiếp theo. 

- Bố trí ngân sách địa phương đối ứng đầu tư đài truyền thanh ứng dụng 
CNTT-VT theo tỷ lệ quy định.

- Xây dựng đề án, kế hoạch triển khai 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” tại địa phương cho 
các xã còn lại (xã có đài FM ở băng tần 54-68 Mhz, đài truyền thanh hữu 
tuyến..) đang hoạt động. Đảm bảo đến năm 2025 đạt 100% xã có hệ thống 
truyền thanh ứng dụng CNTT-VT được kết nối vào hệ thống thông tin nguồn 
của tỉnh, Trung ương.

- Bố trí kinh phí duy trì hoạt động hệ thống đài truyền thanh cơ sở theo 
quy định; sửa chữa các cụm loa hư hỏng, đầu tư bổ sung thêm các cụm loa trên 
địa bàn, đảm bảo mật độ phủ sóng truyền thanh đến 100% các khu dân cư.

- Thực hiện cung cấp thông tin, quản lý nội dung thông tin của đài truyền 
thanh ứng dụng CNTT-VT tại cấp xã.

- Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, chế độ thông tin báo cáo, 
thống kê về đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT của địa phương.

6. UBND cấp xã được hỗ trợ xây dựng hệ thống truyền thanh ứng 
dụng CNTT-VT

- Tổ chức quản lý trực tiếp, bố trí nhân lực khai thác, vận hành hoạt động 
của đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT theo hướng dẫn của cơ quan 
quản lý nhà nước cấp trên.

- Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật của đài 
truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về hoạt động của đài 
truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT.

7. Các doanh nghiệp viễn thông

Các doanh nghiệp viễn thông đẩy mạnh đầu tư hạ tầng viễn thông đến các 
khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh; đảm bảo 
phủ sóng 3G, 4G đến 100% khu vực dân cư.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành; 
Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
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thôn mới tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các 
doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- UBND các xã liên quan;
- Đài PTTH Quảng Nam, Báo Quảng Nam;
- Lưu: VT, TH, KGVX (Hậu).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
 

Hồ Quang Bửu
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