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S& 1O3/KH-UBND

Dà Ncng, ngày
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thángio näm 2020

KE HO3CH
Trin khai thirc hin Quyt djnh s 135/QB-TTg ngày 20/01/2020 cüa
Thu ttthng ChInh phü phê duyt B an nâng cao hiu qua hot dng thông tin
co' so' dra trên frng diing cong ngh thông tin

-h
oa
nl

Can cü' Quy& djnh s 13 5/QD-TTg ngày 20/01/2020 cüa Thu Tuóng ChInh
phü ye vic phê duyt Be an nâng cao hiu qua hot dng thông tin c sO' dira trên
O'ng diing cong ngh thông tin;
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Can cü Quy& djnh s 238/QD-BTTTTngay 2 1/02/2020 cüa B Thông tin và
Truyên thông ye vic ban hành Kê hoach triên khai các nhim v11 cüa ngành Thông
tin và Truyên thông tai Quyêt djnh sO 135/QD-TTg ngày 20/01/2020 cüa Thu
Tuó'ng ChInh phü ye vic phé duyt Be an nâng cao hiu qua hoat dng thông tin
cci sO' dira trên i.'rng diing cOng ngh thông tin;
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Can cir Huàng dn s 650/BTTTT-TTCS ngày 28/02/2020 cüa B Thông tin
và Truyén thông ye vic huàng dan thrc hin Quyêt djnh so 135/QD-TTg ngày
20/01/2020 cüa Thu tuâng ChInh phü;
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Theo d nghj cUa SO' Thông tin và Truyn thông tai Ti trInh s 1 019/TTrSTTTT ngày 14/10/2020 ye vic ban hành Kê hoach triên khai Quyêt djnh so
135/QD-TTg ngày 20/01/2020, UBND thành phô ban hành Ké hoach triên khai
thirc hin Be an nâng cao hiu qua hoat dng thông tin c sO' da trên irng d'ng
cOng ngh thông tin trên dja bàn thành phô nhu sau:
I. MIJC DICH, YEU CAU

ho
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1. Miic dIch

- Tip ttic thc hin chü truang dy manh cOng tác thông tin c sO' trong tInh
hInh mOi theo Chi thj 07-CT/TW ngày 05/9/2016 cüa Ban BI thu Trung ucmg
Bang;
- Trin khai có hiu qua ni dung hoat dng thông tin co' sO' dugc Thii tuàng
chInh phü ban hàn}i tai Quyêt djnh so 52/201 6/QD-TTg ngày 06/12/2016 ye Quy
chê hoat dng thông tin co sO';
- Thirc hin nghiêm tüc, hiu qua nhim vi ducc Thu tu'&ng ChInh phü giao
tai Quyêt djnh so 13 5/QD-TTg nhäm phát huy vai trO cüa h thông thông tin co sO'
dê gop phân lam tot cong tác thông tin, tuyên truyên và nâng cao hiu 1irc quân 1
nhà nuâc ye thông tin cci sO';
- Hin di hóa h thng thông tin co sO' nh&m di m&i phucing thüc cung cp
thông tin, nâng cao chat lucrng ni dung thông tin dé cung cap, trao dôi thông tin
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theo huâng chU dng, kjp thñ, chInh xác và hin qua. HInh thành cci s dft 1iu,s
hóa nguôn thông tin cci sô dáp ing yêu câu cung cap thông tin nguôn tuyên truyên,
phô biên den ngithi dan và phçic vi cong tác quân 1 nhà nithc ye thông tin cci sà;
- Xác dnh rO ni dung cong vic, tin d thirc hin và trách nhim th chcrc
135/QD-TTg dam báo kjp thai, dông b, thông nhât
thrc hin Quyêt djnh
hiu qua.
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2. Yeu cau
- Ni dung cüa K hoch bào dam phü hçp vi nguyen t&c, yêu c&u, nhim vi1
theo Quyêt djnh 13 5/QD-TTg, Quyêt djnh 23 8/QD-BTTTT, Cong van huâng
dn sO 650/BTTTT-TTCS và xác djnh rô nhim vçi, trách nhim trong to chirc thrc
hin;
- Bào dam sirphôi hcp ch.t ch giUa các co quan, don vj lien quan; kjp thi
don doe, hithng dan, tháo g nhrng khó khàn, vuàng mac trong qua trInh triên
khai thrc hin.
so
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II. MVC TIEU
1. Mic tiêu chung
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- Hin dai hóa h théng thông tin Co si nhm di mói phuong tht'rc cung cp
thông tin, nâng cao chat luqng ni dung thông tin dé cung cap, trao dôi thông tin
theo hu&ng chü dng, kjp thai, chInh xác và hiu qua;
- HInh thành co s& dt 1iu, s hóa ngun thông tin co sâ dáp üng yêu cu
cung cap thông tin nguôn tuyên truyên, phô biên den nguè'i dan và phyc vi cong
tác quãn 1 nba nuc thông tin cci sâ;
- Thirc hin thông tin hai chiu d nguii dan tip nhn thông tin thit yu và
den các co
hiu Sua thrc thi chInh sách pháp lut co
phán ãnh thông tin
quan quãn l thông qua h thông thông tin co
2. Mic tiêu ci th dn näm 2025
không dtt
- Tr närn 2021 dn 2025, các h th&ig Dài truyn thanh Co
chuân, khi thiêt 1p mOi phãi triên khai h thông truyên thanh co sO i1ng dung Cong
ngh thông tin, viên thông phü hcp vOi diêu kin Co sO h tang viên thông cOa dja
phuong;
- Phn du 100% thông tin thi& yu tü h thng thông tin Co sO duçic ph
hiu qua thirc thi
bin den nguOi dan; 100% ' kiên phãn ánh cüa nguOi dan
chInh sách, pháp 1u.t 0 co sO duge tiêp nhn, xir l trên h thông thông tin co sO;
- Phn d.0 100% ni dung thông tin thiêt yu t trung uong, cp thành ph,
xâ tuyên truyên, phô bien den nguOi dan dugc cung cap tren h
ca huyn và
thông thông tin nguôn;
a

ye

ho
an

sa.

so

ye

cap

sa

3

- Phn dAu 100% can b lam cong tác thông tin co sâ các cp duqc bM
diiô'ng, t.p huân chuyên môn, nghip vii, üng d'çmg cong ngh thông tin dê khai
thác, biên so?n tài 1iu, luu trft thông tin quàn 1 và vn bath thiêt bj k thut phü
hçip vó'i vj trI vic lam.
ye

3. Tm nhIn dn nãm 2030
- Ngithi dan tip nhn dy dü thông tin thi& yu và phãn ánh thông tin v hiu
qua thirc thi cáo chInh sách, pháp lut O cci sâ trên h thông thông tin co sO';
- HInh thành c sO' dt lieu, s boa ngun thông tin cc sO' dáp img nhu cu
cung cap thông tin nguôn phô biên den ngtr&i dan.
A

S

A

-h
oa
nl

III. NQI DUIG THITC HIEN
A

1. Xay drng, hoan thiçn hç thong truyen thanh co' so' 1mg diing cong nghç
thông tin - vin thông
A
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- Dánh giá, báo cáo kt qua trin khai thirc hin thI dim D an di mói H
thông truyên thanh cci sO' trén dja bàn qun Son Trà nàm 2019.
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- Tip tiic xây dimg, hoàn thin, nâng cp h tMng truyn thanh img diing
cong ngh thông tin - viên thông trên c sO' Dê an "Dôi mO'i h thông truyên thanb
co' sO' trên dja bàn thành phô Dà Nng", dâ dugc UBND thành phô phê duyt tai
Quyêt djnh 662/QD-UBND ngày 11/02/2019 tai các qun, huyn cOn li.
- Xây dung h th6ng truy&n thanh co' sO' lrng diing CNTT-TT phâi bão dam
cac yéu cau ye tiêu chuân k5 thu.t và an toàn thông tin theo quy djnh djnh cüa B
Thông tin và Truyên thông và phü hçp vói diêu kin dja phu'ang, dam báo tránh
dâu tu lang phi.
- Do'n vj chü trI: SO' Thông tin và Truyn thông.
- Don vj ph& hcp: Uy ban nhân dan các qun, huyn và cáo don vj lien quan.
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- Th?yi gian thirc hin: Hang nàm.
2. Xây diyng H thng Bang tin din tfr cong cong
- Xây dirng h th6ng Bang tin din tO' cOng cong ti các xâ, phuông, trên dja
bàn thành phô; Cáo bang tin din tO' cong cong d.t tai các dja diem thun lçi cho
nguôi dan tiêp c.n thông tin.
- H thng bang tin din tO' cong cong hin thj ni dung s; k& ni vO'i "he
thông thông tin nguôn và thu thp, tong hçxp, phân tIch, quàn 1 dtr 1iu dánh giá
hiu qua hot dng thông tin co sO" dê lay ni dung hien thj thông qua Internet
ho.c mng vin thông.
- Dan yj chO' trI: Uy ban nhân dan các qun, huyn.
- Don vj phi hqp: SO' Thông tin và Truyn thông, SO' K hoach và Du tix, SO'
Tài chInh yâ các don v lien quan.
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- Th?ñ gian thijc hin: H&ng nãm.
3. Nân cao nãng hc frng diing cong ngh thông tin cho di ngü can b
pht trách ye cong ngh thông tin vã can b lam cong tác thông tin co s&
T chi.rc bM duông, tp hu.n kin thirc, k nàng, nghip vçi cho di ngü can
b phi trách ye cong ngh thông tin và can b lam cong tác thông tin ca s& cáo cap
ye chuyên môn, nghip vii, üng dyng cOng ngh thông tin dê khai thác, biên soan
tài 1iu, luu trt thông tin, quàn l, 4n hành thiêt bj k5" thut...
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- Dcm v chü trI: S& Thông tin và Truyn thông.
- Dcm vj phi hçip: Uy ban nhân dan cáo qun, huyn, và cáo dcm vj lien quan.
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- Thii gian thrc hin: Hang nàm.
4. Tuyên truyn, phô bin v frng diing cong ngh thông tin trong hot
dngthôngtinco's&
- Tuyên truyn, hthng dn ngithi dan trên dja bàn thành ph hu&ng rng'vic
sr diing các irng diing cong ngh thông tin trong vic tiêp nhn thông tin thiêt yêu,
gop , dánh giá hiu qua thc thi cáo chInh sách, pháp luat O co s Va trao dôi
thông tin tuang tác hai chiêu gita ngui dan vâi co quan quàn 1 nhà nuóc. To
chirc hi tháo, hi thi, tu van... ye rng dung cong ngh thông tin trong hoat dng
thông tin Co sâ.
- Biêu duang, khen thu&ng nhttng mO hInh hay, cách lam sang tao irng dyng
cong ngh thông tin trong hoat dng thông tin Ca s&.
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- Dan vj chü trI: S Thông tin và Truyn thông.
- Don vj phi hcp: Các co quan báo chI, T:Jy ban nhân dan cáo qun, huyn,
Si, ban, ngành và cáo don vj lien quan.
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- Thai gian thirc hin: Hang näm.
5. Phi hçp vri B Thông tin và Truyn thông thrc hin các nhim vii ti
Quyt djnh s 135/QD-TTg
- Xây dirng h thng thông tin ngun và thu th.p, tng hçTp, phân tIch, quãn l
d lieu, dánh giá hiu qua hoat dng h thông truyên thanh ccx s&.
- Xây dmg ccx sx dt 1iu s hóa, dáp ng nhu cu liru trU, cung cp thông tin
cho các loai hInh thông tin ccx s&. Thu th.p, tong hçip, phân tIch, quàn 1 dü 1iu,
danE giá hiu qua hot dng thông tin ccx s& dê phic vii cong tác quàn l Nhà nuàc
trên dja bàn thành phô.
- Biên soan tài 1iu bi duOng, sách huàng dn kin thtrc, k5 näng, nghip vii
ye irng dung cong ngh thông tin duói hInh thüc xuât bàn in, xuât bàn din tir.
- Tuyên truyn, ph bin v Crng dung cong ngh thông tin trong hoat dng
thông tin ccx s&.
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- Dan vj chü trl: S& Thông tin và Truyn thông.
- Dan vj phi hçp: UBND qun, huyn, các dan vj lien quan.
IV. KINH PHI THIIC HIN
- Kinh phi thirc hin các nhim vii cüa K hoach ti'r ngân sách nhà ntxóc theo
phân cap ngân sách nhâ rnthc hin hãnh và các nguôn tài chInh hcip pháp khác. Các
dan vj, dja phtrang Co lien quan can cir vào nhim vii duçc phân cong xây dirng dir
toán kinh phi trInh cap có thâm quyên phê duyt.
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- Huy dQng tr các ngun tài trçY, ctóng gop cüa các doanh nghip, các th chIrc
xâ hi va các nguôn hcp pháp khác.
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V.TO CH1C THVC HIN
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1. SO' Thông tin và Truyn thông
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- Chii trI, phi hcTp Uy ban nhân dan các qun, huyn và các ca quan, dan vj
lien quan triên khai thirc hin các ni dung, nhim v1i duçic giao tai Ké hoach.
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- Tip tjc trin khai D an "Di md h thng truyn thanh Ca sâtrên dja bàn
thành phô Dà Näng" trén toàn dja ban qun San Trà và các qun Cam L, Lien
Chiêu và Ngü Hành San dã duçic UBNI) thânh phô phê duyt ti Quyet dnh
662/QD-1JBND ngày 11/02/2019.
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- Du mi phi hqp vOi B Thông tin vâ Truyn thông trin khai các nhim
vi quy djnh ti khoân 3, khoãn 4, diem b khoãn 5 và khoân 6 phân II Diêu 1 Quyêt
djnh so 135/QD-TTg ngày 20/01/2020 vâ các nhim vii quy djnh ti Quyêt djnh so
238/QD-BTTTT ngày 2 1/02/2020 cüa B Thông tin và Truyên thông.
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- T chrc thirc hin cong tác báo dam an toàn thông tin mng, xác djnh c.p
an toàn thông tin phiic vi h thông thông tin ca s theo quy djnh.
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- Chü trI, phi hçTp vâi các ca quan báo chI thirc hin cong tác ph bin, tuyên
truyên ni dung Quyet djnh so 135/QD-TTg cho các ca quan, don vj, cánb, cOng
chrc thuc phm vi quãn 1 bang hInh thüc phü hqp. Tuyên truyên, phô biên ye
các nhim vi cüa Dê an trong hoat dng thông tin ca s& ti dja phuang.
- Tng hçp, báo cáo djnh kr k& qua thirc hin v B Thông tin và Truyn
thông, TJIBND thành phô.
2. SO' K hoach vã Du tir
Ph& hqp vi Si Thông tin và Truyn thông, Si Tài chInh Va các dan vj lien
quan tham mtru UBND thành phô bô trI kinh phi thirc hin Kê hoach theo dOng
quy djnh.
3. Uy ban nhãn dan các qun, huyn
- Chü trI, phi hqp vói S Thông tin vâ Truyn thông và các ca quan, don vj
lien quan triên khai thirc hin các ni dung, nhim vii duc giao ti K hoch.
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- Chi do rà soát, danh giá h th6ng dài truynthanh xã, phtrng. Trên ca s&
do timg buc chuyên dôi dài truyên thanh hU'u tuyên/FM dã hu hOng, xuông cap
không cOn hot dng, dc bit là các Dài sir ding bang tan 87-lO8MIHz sang dài
truyên thanh irng ding cong ngh thông tin - viên thông.
- T chirc cung cp thông tin, quán l ni dung thông tin cüa h thng thông
tin Ca s trên dja bàn quail 1. Bô tn kinh phi bào duôiig, quán l, duy trI hoat dng
thông tin co sâ ti dja phucmg theo quy djnh cüa pháp lut.
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- Chi dao, djnh huOng các Trung tam Van hóa, Thông tin và Th thao các
qun, huyn, Dài phát thanh xà, phutmg trrc thuc thrc hin cong tác thông tin,
tuyên truyên Quyêt djnh 135/QD-TTg trên dja bàn và thrc hin các nhim vi dugc
giao ti Ké hoch.
- EDjnh k' truc ngày 15 tháng 12 hang nàm, gi1i báo cáo kt qua thc hin v
S& Thông tin và Truyên thông dê tong hcip, báo cáo B Thông tin và Truyên thông
và Uy ban nihân dan thành phô theo quy d:jnh.
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4. Các co' quan, do'n vj, dja phtro'ng lien quan
H&ng nãm ti thôi dim xây dçmg dir toán, các ca quan, dan vj, dja phuang
can cr nhim vi.i dugc phân cong tai Kê hoch nay và tiêu chuân, djnh mic và ni
dung chi theo quy djnh hin hành 1p dir toán chi tiêt giri S Thông tin vàTruyên
thông dê kiêm tra, rà soát các nhim vi chi nhàm tránh chông chéo, trüng lap. Trên
kiên cüa Si Thông tin và Truyên thông, ca quan, dan vj thuc UBND
Ca s
thành phô và qun, huyn tong hcp dr toán kinh phi thirc hin Kê hoch nay vào
dix toán chi th..r&ng xuyen cüa dan vj, da phuang mInh giri Ca quan tài chInh cing
cap báo cáo cap có thâm quyên xem xét quyêt dnh.
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Trên day là K hoch trin khai thrc hin Quy& djnh s 135/QD-UBND cüa
Thu tithng ChInhphi'i trên dja bàn thành phô Dà Näng, dê nghj các ca quan, dan
vj, da phuong triên khai thirc hin. Trong qua trInh triên khai thrc hin nêu có khó
khàn, w&ng mac, các ca quan, dan vj, dja phuang kjp thii báo cáo ye Si Thông
tin và Truyên thông dê tong hçip, báo cáo xin kiên, chi do UBND thành phô./. J
Noi nhOn:
- B TTTT (d b/c);
- Các s, ban, ngành, qun, huyn;
- Báo DN, Báo CADN;
- Cong thông tin din tCr TP;
-Lixu:VT,STITI'.
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Lê Trung Chinh

