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KẾ HOẠCH
Triển khai 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” đến năm 2025, tầm nhìn
đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đak Pơ
Căn cứ Kế hoạch số 1101/KH-UBND ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh Gia
Lai về Kế hoạch 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” đến năm 2025, tầm nhìn đến năm
2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (sau đây gọi tắt là Quyết định số 135/QĐ-TTg);
Thực hiện Công văn 455/TTCS-TTTH ngày 20/5/2020 của Cục thông tin
cơ sở về việc xây dựng đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn
thông;
Thực hiện Công văn số 818/STTTT-TTBCXB ngày 17/6/2020 của Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số
1101/KH-UBND ngày 22/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;
Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện
Quyết định số 135/QĐ-TTg trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Triển khai kịp thời, hiệu quả, đảm bảo các mục tiêu của Quyết định số
135/QĐ-TTg trên địa bàn huyện.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công
nghệ thông tin, góp phần thúc đẩy công tác cải cách hành chính, tạo tiền đề xây
dựng nền tảng hành chính điện tử, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý
nhà nước về thông tin cơ sở; hỗ trợ xử lý thông tin và quá trình triển khai các
chính sách, văn bản pháp luật của Nhà nước trên địa bàn huyện; nâng cao chất
lượng cung cấp thông tin và hiệu quả tuyên truyền đến người dân.
- Giúp người dân được phổ biến, nắm bắt các thông tin hữu ích phục vụ
đời sống sinh hoạt hàng ngày, học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, ứng phó
kịp thời với thiên tai, dịch bệnh, các tình huống bất thường về thời tiết... trên địa
bàn, góp phần cải thiện đời sống kinh tế, xã hội của người dân.
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- Giúp cơ quan quản lý nhà nước có công cụ thu thập, phân tích, xử lý
thông tin đa chiều trong hoạt động thông tin cơ sở một cách nhanh chóng, hiệu
quả, tiện lợi, tránh lãng phí thời gian, kinh phí so với cách làm truyền thống.
- Nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề mà người dân ở cơ sở
quan tâm; tiếp nhận và tham gia giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, những
phản ánh, bức xúc, mâu thuẫn nội bộ, khiếu kiện của người dân ngay từ cơ sở;
cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để đấu tranh phản bác những thông tin sai
lệch, từ đó góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội và niềm tin trong nhân dân.
2. Yêu cầu:
- Công tác triển khai thực hiện Kế hoạch phải bám sát nội dung tại Quyết
định số 135/QĐ-TTg; thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.
- Việc triển khai Quyết định số 135/QĐ-TTg phải đồng bộ, hiệu quả, đảm
bảo tính thống nhất trong triển khai các nội dung của Đề án với các chương
trình, đề án, dự án khác có liên quan nhằm đạt các mục tiêu đề ra. Phát huy sức
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội. Nâng cao chất
lượng, đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, thể loại, sản phẩm truyền thông, kết
hợp với các chương trình, đề án tuyên truyền có liên quan để phát huy hiệu quả
thiết thực của Đề án.
- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; xác định rõ
trách nhiệm của các đơn vị; đảm bảo sự phối hợp hiệu quả trong việc quản lý,
triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung:
- 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.
2. Mục tiêu cụ thể:
2.1. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025:
- Phấn đấu 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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- Phấn đấu 100% nội dung thông tin thiết yếu từ trung ương, cấp tỉnh, cấp
huyện và cấp xã để tuyên truyền, phổ biến đến người dân được cung cấp trên hệ
thống thông tin nguồn.
- Phấn đấu 100% nhân sự làm công tác thông tin cơ sở các cấp 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.
2.2. Tầm nhìn đến năm 2030:
- Người dân tiếp nhận đầy đủ thông tin thiết yếu và phản ánh thông tin về
hiệu quả thực thi các chính sách, pháp luật ở cơ sở trên hệ thống thông tin cơ sở.
- 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.
III. NỘI DUNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Nội dung nhiệm vụ:
1.1. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công
nghệ thông tin - viễn thông (CNTT-VT):
Xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT-VT
phù hợp với điều kiện của đơn vị, địa phương, đảm bảo tránh lãng phí trong đầu
tư.
1.2. Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ
nhân sự phụ trách về công nghệ thông tin và nhân sự làm công tác thông
tin cơ sở:
Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự
phụ trách về công nghệ thông tin và nhân sự 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...
2. Giải pháp thực hiện:
2.1. Giải pháp về công nghệ:
a) Xây dựng hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT-VT:
- Hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT-VT phải đảm bảo các yêu
cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn thông tin theo quy định.
- Hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT-VT được kết nối trực tiếp
để nhận nội dung phát thanh từ “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” do Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai xây dựng.
b) Thiết lập bảng tin điện tử công cộng:
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Thiết lập hệ thống bảng tin điện tử công cộng 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 nhận nội dung hiển thị thông
qua internet hoặc mạng viễn thông.
2.2 Giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự phụ trách về
công nghệ thông tin và nhân sự làm công tác thông tin cơ sở:
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các lớp tập huấn, bồi
dưỡng cho nhân sự phụ trách về công nghệ thông tin và nhân sự làm công tác
thông tin cơ sở:
- Tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng biên soạn, biên tập tin, bài; nâng cao
năng lực tổng hợp, phân tích, đánh giá chất lượng thông tin.
- Tập huấn, bồi dưỡng về sử dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để
quản lý, vận hành thiết bị kỹ thuật, an toàn, an ninh thông tin.
- Tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng biên soạn tài liệu tuyên truyền, sản xuất
nội dung chương trình, biên tập tin, bài phát thanh theo hướng hiện đại.
2.3 Giải pháp về tài chính:
Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch từ ngân sách nhà nước theo
quy định.
2.4 Giải pháp tuyên truyền, phổ biến về ứng dụng công nghệ thông tin
trong các hoạt động thông tin cơ sở:
- Thông tin trên hệ thống Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử, trang
web riêng ….
- Biểu dương, khen thưởng những mô hình hay, cách làm sáng tạo ứng
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin cơ sở.
- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân hưởng ứng việc sử dụng các ứng
dụng công nghệ thông tin trong việc góp ý, đánh giá hiệu quả thực thi các chính
sách, pháp luật và trao đổi thông tin tương tác hai chiều giữa người dân với cơ
quan quản lý nhà nước.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao trong kế hoạch, các đơn vị dự toán
kinh phí thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg trên địa bàn huyện, tổng hợp
chung trong kế hoạch dự toán ngân sách hằng năm của đơn vị.
2. Huy động từ các nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân,
doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa và Thông tin:
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- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai
thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg trên địa bàn
huyện.
- Hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện; UBND
các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền và 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 huyện.
- Phối hợp, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao; UBND
các xã có trạm truyền thanh không dây rà soát, đánh giá hệ thống đài/trạm
truyền thanh trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó, từng bước đề xuất chuyển đổi
đài/trạm truyền thanh hữu tuyến/FM đã hư hỏng, xuống cấp không còn hoạt
động sang đài/trạm truyền thanh ứng dụng CNTT-VT.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các lớp tập huấn,
bồi dưỡng cho nhân sự phụ trách về công nghệ thông tin và nhân sự làm công
tác thông tin cơ sở.
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân
dân huyện, Sở Thông tin và Truyền thông kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch
này theo quy định.
Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.
2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện; Phòng Kinh tế
và Hạ tầng; UBND các xã, thị trấn.
- Đối với hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn
thông (đài CNTT-VT) hiện có:
+ Rà soát, đánh giá chất lượng thiết bị kỹ thuật các đài/trạm truyền
thanh; đối với những đài hư hỏng nặng, không thể sửa chữa, sử dụng được,
nghiên cứu đề xuất đầu tư sang đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT theo
hướng dẫn tại Công văn 455/TTCS-TTTH ngày 20/5/2020 của Cục thông tin cơ
sở về việc xây dựng đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
Lưu ý sử dụng lại các cụm loa còn hoạt động tốt.
+ Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện dự toán kinh phí
thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg trên địa bàn huyện, tổng hợp chung trong
trong kế hoạch dự toán ngân sách hằng năm của đơn vị tham mưu UBND huyện.
+ Việc đầu tư, nâng cấp đài truyền thanh theo Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 tiếp tục thực hiện theo
Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng
dẫn thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và
truyền thông cơ sở” (trong giai đoạn tiếp theo sẽ có hướng dẫn cụ thể sau)
+ Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Quyết định số 135/QĐTTg trên hệ thống đài/trạm truyền thanh, cổng/trang thông tin điện tử, trang
web/fanpage riêng…
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+ Tuyên truyền, phổ biến các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt
động thông tin cơ sở đến đông đảo người dân. Hướng dẫn người dân hưởng ứng
việc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc góp ý, đánh giá hiệu
quả thực thi các chính sách, pháp luật và trao đổi thông tin tương tác hai chiều
giữa người dân với cơ quan quản lý nhà nước.
+ Tuyên truyền, biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo ứng
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin cơ sở.
- Đối với việc thiết lập hệ thống bảng tin điện tử công cộng:
+ Thiết lập hệ thống bảng tin công cộng 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 nhận nội dung hiển thị thông
qua internet hoặc mạng viễn thông.
+ Các bảng tin điện tử công cộng đặt tại các địa điểm thuận lợi, an toàn
cho người dân và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.
+ Rà soát, đánh giá chất lượng hệ thống bảng tin điện tử công cộng (sau
khi thiết lập) trên địa bàn.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
Căn cứ kinh phí được phân bổ hàng năm để tham mưu UBND huyện cân
đối, bố trí triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg trên địa bàn huyện.
Trên đây là, Kế hoạch triển khai 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” đến năm
2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đak Pơ. Hằng năm, trước ngày
05 tháng 12, các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân
huyện (thông qua phòng Văn hóa và Thông tin) để theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- TT. HU (b/cáo);
- TT. HĐND huyện (b/cáo);
- L/đ UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo HU;
- VP HĐND & UBND huyện;
- Phòng VH & TT;
- Phòng KT & HT;
- Phòng TC - KH;
- Trung tâm VH, TT & TT huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

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

Nguyễn Trọng Thủy

