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KE HOiCH
Triên khai thrc hin Chin hrç'c phát trin Iinh vrc thông tin co' sö
giai don 2021- 2025 trên dja bàn thành phô Ba Näng

Thrchin Quyêt d:jnh s 138 1/QD-BTTTT ngày 07/9/2021 cüa B Thông
tin và Truyên thông ye vic ban hành Chiên lucic phát triên linh vrc thông tin co
s& giai don 2021- 2025, UBND thành phô ban hành Kê hoch triên khai thirc
hin Chiên luçxc phát triên linh virc thông tin co s& giai don 2021- 2025 trên
da bàn thành phô Dà Nàng, ci1 the nhu sau:
I. MUC DICH, YEU cAu
1. Xây dirng mng li.rOi thông tin co s hin dai, dtng b cp huyn den
cap x trong môt he sinh thai thông tin da ngành, da linh v11c, tuong tác và
phàn ánh nhanh nhy tru1c nhüng tác dng cüa dà song kinh tê - xâ hi,
thiên tai, dch bnh, thàm h9a môi trtrô'ng, gop phân thiic dày phát triên kinh
tê - xã hi thành phô Dà N.ng và bão v dat ntróc.
2. Phát trin thông tin co s& nhrn tang ctthng tuong tác hai chiu dê
ngui dan tham gia nhiêu hon vào các hot dng cüa chInh quyên, cing giái
quyêt nhtrng van dê phát triên kinh tê - xã hi & da phuang, co sO'.
3. Day m.nh chuyên di s, hin di hóa thông tin co sO' theo rnô hmnh
kêt hgp giü'a tp trung và phân quyên quàn l' theo cap hành chInh; kiêrn soát,
giám sat và dánh giá duçic hiu qua hot dng cüa h thông thông tin co sO'.
II. NHh1M VT1 TRQNG TAM
1. Phát triên h tng k5' thut mng hr&i thông tin co' s& hin di
a) Thiêt 1p mi x, phithng có trang thông tin din ti.1r cia Uy ban nhãn
dan cap xa.
Trang thông tin din tir cüa Uy ban nhân dan d.p xä là mt thành phãn
cüa Cong thông tin din ti:r Uy ban nhân dan cap huyn, cO chüc nãng cung
cap thông tin ye diêu kin tr nhiên, kinh tê- xâ hôi cüa xà, phLrng; thông tin
ye các chü truong, chInh sách, van bàn pháp lu.t mO'i và các quy dnh cia
chinh quyên co s; tin trc ye các si.r kin, hot dng nôi bt cüa co sO'; CO
chirc nãng tim kiêm, tra ciru, hôi dáp trrc tuyên nhäm day mnh tuong tác
giQa ngui dan vói chInh quyên cosO'; lien ket, tIch hgp thông tin vO'i Cong
thông tin din tr Uy ban nhân dan cap huyn.
b) Thi& 1p bang tin din tcr cong cong do liJy ban nhân dan cp xã
quán l.
CAn c.ir diu kin kinh t - xA hi, yêu cu cOng tác truyên thông phyc
vy hoat dng chi do, dieu hành cüa chInh quyn co sO', các xA, phuO'ng tO
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chirc thit l.p các 1oi bang tin din t1r phü hgp. Bang tin din ti.r ducxc dt ti
tr1I s& Uy ban nhân dan xã, phuà'ng; dja diem cong cong t.p trung dông dan
cu dé nguxi dan dé nhIn thây, dê tim hiêu các thông tin thiêt yêu bang ch0
viét, hInh ãnh.
c) Thiêt 1p bang tin din tr cong cong do Uy ban nhân dan cap huyn
quàn 1, duçic kêt nôi vol H thông thông tin nguôn thành phô.
Các qun, huyn to chirc thiêt 1.p bang tin din tir cong cong cr lan
(man hInh LED, man hInh LCD) ctt a các dja diem dông ngu&i qua Ii rihu,
quáng truèng, vi.thn hoa, khu do thj, trung tam thuo'ng rnai, khu vçrc ct.ra khâu,
biên giói. Trung tam Van hóa, Thông tin và The thao cap huyn là do'n vj trçrc
tiêp quàn I, vn hành bang tin din ti1 cong cong diigc kêt nôi vôi H thông
thông tin nguôn thành phô, thông qua rn.ng Internet/Intranet hoac sim 3G/4G
dê nhn thông tin tuyên truyên, phô biên den ngithi dan.
Di vol các bang tin din tir quáng cáo c ion (man hInh LED, man
hInh LCD) cüacác to chirc, doanh nghip thiêt l.p trên dja bàn, khi ccx quan
nhà ntrOc có thâm quyên có yêu câu huy dng, trung dy.ng phyc vy cong tac
truyên thông thuc hiên nhiêm vu chinh tn, khuyên khich kêt no' vcxi He thong
thông tin nguôn thành phô dé nhn thông tin tuyên truyên, phô biên den dan.
d) Hin dai hóa thit b k5' thu.t, s hóa san xu.t ni dung truyên thông
da phi.ro'ng tin cüa ccx sO truyên thông cap huyn.
Tr nãm 2021, các dja phi..rcxng khOng dAu tu riãng cap h thông truyn
din, phát song phát thanh ca ccx sO truyên thanh cap huyn, chi duy tn hot
dông h thông truyén dan phát song hin CO cho den khi xuOng cap, hCt khãu
hao. Tirng buOc chuyên dôi hot dng cüa ccx sO truyên thanh thành ccx sO
truyén thông thuc Trung tam Van hóa, Thông tin và The thao cap huyn có
chiTrc nang, nhim vi san xuât ni dung truyên thông da phi.ro'ng tin.
Nâng c,p, hin di hóa thi& b k thut, s6 hóa san xut ni dung
truyên thông da phtrong tin dê tuyên truyên, phO biên trên h thông dài
truyén thanh cap xä üng diing cong ngh thông tin - viên thông; dãng tãi trêr,
Cong thông tin din t1r, bang tin din tO và các phtrcxng tin truyên thông khác
cOa cap huyn; cngtác san xuât, cung cap ni dung cho các dài phát thanh.
truyên hinh thành phO, Trung ucxng.
D6i vol các qun khong có dài truyn thanh, các dla phuo'ng tO chOc ccx
sO truyên thông thuc Trung tam Van hóa, Thông tin và The thao qu.n dL
cung cap thông tin cho các dài truyên thanh phung, cong thông tin din tu',
bang tin dintr và các phixang tin truyên thông khác cüa qu.n; cong tácsán
xuât, cung cap ni dung cho các dài phát thanh, truyên hInh thành phO và
Trung ucxng.
d) Thit I.p H th6ng thông tin ngu6n thành ph6 d t6 chOc quàn 1' tp
trung Va cung cap thông tin nguOn cho h thông thông tin ccx sO trén dja bàn.
Thành ph6 Dà Nng xây dirng H th6ng thông tin ngu6n do SO Thông
tin và Truyên thông trirc tiêp quân 1', v.n hành dê to chOc hot dng thông
tin ccx sO 0 ca 3 cap tinh, huyn và xä; theo dOi, giám sat duqc trng thai hot
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dng cüa các cvm ba truyn thanh lrng dung cong ngh thông tin -viên thông.
bang tin din t1r cong cong, các phuang tin thông tin ca sâ khác duc két nOi
và dánh giá tInh hInh hoat dng thông tin ccr s& trên dja bàn thành phô.
H thng thông tin ngun thành ph do thành ph thirc hin d.0 u,
dam bào kêt noi, chia sêdü 1iu ye tInh hInh hot dng thông tin cc s cüa
tinh, thành phô vci H thông thông tin nguOn trung ucing.
Thành ph sir diing ngân sách dja phtxong dê däu U.x hoc thy'c hin thuê
djch vii cüa doanh nghip cong ngh, viên thông dê thiêt 1p H thông thông
tin nguôn tinh, thành phô theo quy dnh tai Quyêtdjnh so 135/QD-TTg ngày
20/01/2020 cüa Thu tu6ng ChInh phü phé duyt Dé an nâng cao hiu qua hot
dng thông tin co s dçra trên 1rng ding cong ngh thông tin.
e)Thi4t l.p mg ding trên thit bj di dng thông rninh và sü diirig rnng
xâ hi dê tang cung tt..rang tác vOi ngi.ri dan.
TiJng ding trên thi& bj di dng thông rninh (din thoi thông minh, may
tInh cá nhân, may tmnh bang...) du9'c kêt nôi vó'i H thông thông tin nguôn
Trung hang. U'ng diing duqc thiêt kê dan giàn, thu.n tin gitip ngLräi dan có
the d dàng thao tác, cài d.t, truy cp và dáp 1rng các yêu câu chtrc näng, tInh
nãng k thu.t ca bàn nhtr: Hiên th thông tin; hin thj thông báo; thrc hin
khào sat kiên cüa nguôi dan; phán ánh hin truè'ng; kiên phàn ánh, kiên
nghj cüa ngthi dan ye hiu qua thirc thi chInh sách, pháp 14t cci s& g1ri den
các Ca quan chirc nãng. Khi có nhu câu irng dh7rng có the tich hgp cãc djch vii
tin Ich nhu: thanh toán tiên din, nuôc, ... và nên tang vi din tr (tài khoàn
diên tfi) dê thanh toán cáo giao dch tr11c tuyên.
Ca quan chi d4o, quàn 1 ô các cap thiét 1p trang tin trên các rnng xâ
hi nhât là các rnng xa hôi Vit Nam (Zabo, Lotus, Mocha,...) dé phô biCn
thông tin thiêt yêu den ngtrèi diing (các thông diêp, tin ngän, hinh ánh, am
thanh, video clip,...), dâu tranh phán bác thông tin xâu dc Ian truyên trCn
khOng gian mng. Thông qua do, co quan chi dao, quãn 1 có the tOng hgp,
phân tich nhQng 2 kiên binh lun, dánh giá cüa nguèi dung, dix báo các xu
hi.rO'ng ti.r tl.r&ng trong xã hi, giup ca quan chi do, quàn l,2 có them kênh
thông tin tham kháo phyc vi cong tao quàn [, diêu hành và xây drng, hoàri
thin chInh sách, pháp 1ut.
g) Thit 1p Cng thông tin din ti:r thông tin co s& cüa thành phô.
Cng thông tin din tr thông tin ca sà cüa thành ph do Sr Thông tin
và Truyén thông thiêt 1p (scr ding sub-domain cua Cong thông tin din tLr
thành phô) dê két nôi, lien thông v0i Cong thông tin din ti:r thông tin ca sâ &
Trung uang do B Thông tin và Truyên thông thiêt lap.
Cong thông tin din tCr thông tin cci so cüa thành ph có các chrc nãng
ca ban nhh sau:
- Dang tài các bàn tin, thông tin chuyên d; phô bin các van ban pháp
lu.t; van bàn chi do, htróng dan ye thông tin ca s&; các hot dng thông tin
cci sO cüa Trung uang và các dja phiiong, dé nguôi dan có the truy cp vã
theo dOi;
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- Thông tin tuang tac hai chiêu giQa ngui dan Va chInh quyên, ca quan
quàn 19 nhà nuOc các cap. Ngithi dan có the gi:ri 9 kiên phàn ánh, dánh giá.
nh.n xét ye hiu qua thirc thi chmnh sách, pháp Iut a c so. Kêt qua xi l'
duqc cong bô trên Cong thông tin din ti:r thông tin co sO cüa Trung uang Va
thành phO;
- COng thông tin din tr thông tin c sO cüa thành phô k& nôi vói ]I
thông thông tin nguôn thành phô dê giüp ngui dan có the nghe 1a các
chi.rang trInh truyên thanh Ca sO 0 trng dla phuang, khu v1ic.
2. Hin dai hóa san xuãt ni dung tuyên truyn
Sir dung các thiM bj k thut s, các phn mm phân tIch dr 1iu iOn
(Big Data) kêt hgp vOi cong ngh trI tu nhân tao (Al) dê tong hqp, phãn tich,
ch9n 19c thông tin, phic vi san xuât ni dung, luu trü và quân 19 ni dung;
tôi ru boa hoat dng san xuât, nâng cao chat hxcing ni dung, tiêt kirn thO'i
gian, giâi bài toán thiêu nhân 1irc lam cong tác thông tin Ca sO.
Nghiên ciru, lua chgn si:r dung các nn tang cong ngh trong nuOc
chuyên dOi ni dung van bàn thành gi9ng nói vOi các gipng dpc biêu cam,
ngU diu tir nhiên, phii hgp vOi van hóat'ing dja phuong, vi1ng, mien, lam ni
dung tuyên truyên, phO biên den nguOi dan duçic gãn gui, d hiCu, d nhO, dC
v.n diing thirc hin.
Nghiên ciru hra ch9n sir ding các nn tang cOng ngh trong nuOc
chuyên dOi ni dung phát thanh tiêng Vit sang tiêng các dan tc thiêu sO dC
cung cap các bàn tin phát thanh tiêng dan tc thiêu sO cho nhng vng có
dông dong bào dan tc thiêu sO sinh sOng.
3. Phát triên nhân Iirc lam cong tác thông tin co' sO'
To chrc nhân 1rc lam cong tác quàn 19 nhà nuOc v thông tin Ca sO cap
huyn theo huOng tinh gpn và phuang châm mi cOng chirc quàn 19 dam
duang nhiêu viêc, si:r ding thành thao cong ngh phiic vii hoat dng quàn 19,
thirc thi pháp lut và. có nãng lrc to chic các hoat dng truyên thông 0 co' sO'.
Rà soát, sp xp nhân lçrc lam vic 0 ca sO truyên thông cap huyn theo
hu'Ong nhân 1irc thixc hin nhim vi truyên dan, phát song (nhân viên ks"
thut) có the tinh giâm dan, ho.c to chic dào tao, bOi dLrOngdê quân 19, sr
dyng các thiêt bt k thu.t SO; hO trg quàn 19 k' thu.t dài truyên thanh ca sO;
ho.c chuyên dôi sang thirc hin nhim vii san xuat ni dung. Nhân Iirc thirc
hin nhim vii san xuât ni dung (phóng vien, biên t.p viên, phát thanh viên)
tp trung san xuât ni dung truyen thông da phuang tin, cQng cap cho dài
truyên thanh ca sO; san xuât ni dung cho cong thông tin din tr, bang tin
din tir cong cong và các phuang tin truyên thông khác ciia cap huyn; cOng
tác san xuât, cung cap ni dung cho dài phát thanh, truyên hInh thành phO.
Can cir diu kin thirc t cUa dja phuang, b trI Cong chirc van hóa - xâ
hi cap xä kiêm nhim hoc ngi.thi hoat dng khOng chuyên trách cap xa trrc
tip quân 19, 4n hành h thông thông tin co' sO cCta xã, phung; dài truyên
thanh, trang thông tin din tr, bang din tcr cong cong và các phuang tin
thông tin ca sO khác.
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To chi.rc k& nôi mng luói nhân 1irc lam vic tai các Ca quan báo chi,
truyén thông, các doanh nghip cong ngh, san xuât, 1.p d.t, v.n hành, báo
duöng thiêt bj k5 thutphic vii hoat dng thông tin co sô, dê hçip tác, t.n
diing nguôn nhân Iirc chat hxng cao ho tr hot dng thông tin Ca so.
HI. TO CHI1rC THTC HIN
Kê hoch nay dugc triên khai thirc hin trong giai doan 2021 - 2025,
lam can c' dé các s&, ngành, dja phuang xây dirng kê hoach cii the, to chirc
triên khai các nhim v trçng tam t?i mvc II, Kê hoach nay và Phi lyc Kê
hoch hành dng thirc hin duçrc phân cong chii tn và phôi hgp thirc hin.
Can cir ni dung K hoch nay, Sr Thông tin và Truyn thông, UBND
cap huyn xây dirng kê hoch ci1 the, phôi hqp vói sO, ngành lien quan, to
chrc triên khai các nhim vv tr9ng tam ti m'1c II và ni dung ti Phçi Itic Ké
hoch hành dng thirc hin chiên li.rçic phát triên linh vixc thông tin ca sO giai
doan 202 1-2025".
IV. KINH PHI THT)C HIN
1. Can cir nhim vy. thrc giao tai K hoch nay, h.ng näm, các don vj chi.i
dng däng k,2 ldnh phi vfd S Tài chInh trInh IJBND thành phô phê duyt.
2. Các dja phuong sO diing nguôn ngân sách theo phân c.p hoc duçxc bO
trI dir toán Va CáC nguôn 1rc xã hi hóa dê thçrc hin.
V. CHE nQ BAO CÁO
Các cci quan, don vj gOi baa cáo tinh hInh thrc hin K hoach hang
nàm ti-uó'c ngày 10/11 ye UBND thành phO (qua SO Thông tin Va Truyên
thông) dé tOng hgp, báo cáo theo quy djnh.
Trên day là Kê hoach triên khai thirc hin Chin Iucic phát triên linh
virc thông tin ca sO giai doan 2021- 2025 trên dja bàn thành phô Dà Nang;
các ca quan, don v can cir nhim vi duqc phân cong tnién khai thçrc hin;
nu có vuOng mac báo cáo UBND thành phô (qua SO Thông tin và Truyén
thông) dê kjp thii giài quyêtJ1jNoinhn:
- B Thông tin và Truyn thông (dé b/c);
- Ban Tuyên giáo Thành iy;
- Các so, ban, ngành;
- UBND các qun, huyn;
- Các co quan báo chI trén dla bàn TP;
- Cong thông tin din tCr TP;
- Luu: VT,
STTTT.
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