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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở
giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Thực hiện Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 22/7/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Sơn La triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ
sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ủy ban nhân dân huyện ban
hành Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Xây dựng được hệ thống mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại, đồng bộ
phản ánh nhanh nhạy trước tác động của đời sống kinh tế - xã hội, thiên tại, dịch
bệnh, thảm họa môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm
bảo an ninh quốc phòng của địa phương cơ sở.
- Tăng cường sự tương tác 02 chiều giữa Nhà nước và Nhân dân, giúp
người dân phát huy quyền làm chủ của mình cùng Nhà nước điều hành và giải
quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh trong đời sống ngay tại địa phương cơ sở.
2. Yêu cầu
- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, hiện đại hóa thông tin cơ sở, kiểm
soát, giám sát và đánh giá được hiệu lực, hiệu quả của hệ thống thông tin cơ sở.
- Đảm bảo 100% cán bộ làm công tác thông tin cơ sở được đào tạo, bồi
dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ
công tác chuyên môn, vận hành thiết bị kỹ thuật phù hợp với vị trí việc làm.
II. NHIỆM VỤ
1. Phát triển hạ tầng kỹ thuật mạng lưới thông tin cơ sở
- Thiết lập hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn
thông tại 11/11 xã.
- Quản lý và phát huy trang thông tin điện tử của 11/11 xã đảm bảo thông
tin chính thống đầy đủ về các hoạt động của địa phương cơ sở.
- Thiết lập bảng tin điện tử công cộng tại UBND 11/11 xã kết nối với kho
dữ liệu thông tin của tỉnh, huyện, hệ thống thông tin thiết yếu.
- Thiết lập bảng tin điện tử công cộng cấp huyện kết nối được với Hệ
thống thông tin nguồn của tỉnh.
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- Tiêu chuẩn hóa, số hóa sản xuất nội dung truyền thông đa phương tiện
của cơ sở truyền thông cấp huyện.
- Thiết lập Hệ thống thông tin nguồn của huyện để tổ chức quản lý tập
trung và cung cấp thông tin nguồn vào hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn.
- Hoàn chỉnh hệ thống cổng thông tin điện tử cấp huyện, bổ sung thêm
chức năng kết nối, quản lý hệ thống thông tin cơ sở, liên thông hệ thống thông
tin cơ sở của địa phương với hệ thống thông tin cơ sở toàn quốc.
2. Hiện đại hóa sản xuất nội dung tuyên truyền
- Trên cơ sở hệ thống hiện có từng bước chuyển đổi sang hệ thống kỹ
thuật số và chuẩn hóa quy trình sản xuất nội dung theo hướng hiện đại, đồng bộ,
tối ưu hóa hoạt động sản xuất, nâng cao chất lượng nội dung, tiết kiệm thời gian
trong sản xuất nội dung tuyên truyền.
- Lựa chọn các nền tảng công nghệ phù hợp chuyển đổi nội dung văn bản
thành giọng nói phù hợp với văn hóa địa phương, vùng miền, phổ biến đến
người dân.
- Lưa chọn các nền tảng công nghệ phù hợp trong chuyển đổi phiên dịch
nội dung phát thanh sang tiếng các dân tộc thiểu số để tuyên truyền tại các vùng
có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
3. Phát triển nhân lực làm công tác thông tin cơ sở
- Việc lựa chọn người làm công tác thông tin cơ sở phải thật cẩn trọng
đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đảm đương được nhiều việc,
sử dụng thành thạo công nghệ phục vụ hoạt động quản lý, thực thi pháp luật và
có năng lực tổ chức các hoạt động truyền thông ở cơ sở.
- Tổ chức sắp xếp kiện toàn lại cơ sở truyền thông cấp huyện cho phù hợp
với quy hoạch mạng lưới cơ sở truyền thông đến năm 2025 theo hướng tinh gọn
bộ máy, chuyển đổi dần sang sản xuất nội dung truyền thông đa phương tiện.
- Căn cứ vào điều kiện thực tiễn tại cơ sở, UBND các xã có thể bố trí cán
bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm hoặc người hoạt động không chuyên trách cấp
xã trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống thông tin cơ sở của xã.
- Tổ chức liên kết theo hướng đào tạo, bồi dưỡng năng lực với các tổ chức
báo chí, các công ty công nghệ hỗ trợ, hợp tác, tận dụng nguồn nhân lực chất
lượng cao hỗ trợ hoạt động thông tin cơ sở.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
- Chủ trì, hướng dẫn tổ chức triển khai Kế hoạch tới toàn thể các cơ quan,
đơn vị có liên quan.
- Tham mưu cho UBND huyện các nội dung nhiệm vụ của hoạt động
thông tin cơ sở.
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- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác xây dựng,
hoàn thiện hệ thống thông tin cơ sở từ huyện đến xã.
2. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND 11 xã trong việc đề
xuất nguồn kinh phí, nhu cầu kinh phí xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dựa
trên lộ trình thực hiện của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.
- Tham mưu cho UBND huyện việc đăng ký nhu cầu kinh phí thực hiện
hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Hàng năm rà soát và bổ sung dự toán cho các cơ quan, đơn vị, UBND 11 xã
trong việc thực hiện các nội dung nhiệm vụ thực hiện hoạt động thông tin cơ sở.
3. Trung tâm Truyền thông – Văn hóa, UBND 11 xã
- Căn cứ nhiệm vụ, chức trách được giao chủ động xây dựng dự toán kinh
phí hàng năm cho hoạt động thông tin cơ sở trình UBND huyện Quyết định.
- Bố trí nhân lực làm công tác thông tin cơ sở phù hợp, đảm bảo triển khai
hệ thống thông tin cơ sở thông suốt.
- Quản lý trang thiết bị, cơ sở vật chất hạ tầng thông tin cơ sở chặt chẽ
đảm bảo an toàn trong khai thác và vận hành hệ thống thông tin cơ sở được giao
quản lý hiệu quả và phát huy tốt nhiệm vụ trong công tác thông tin tuyên truyền
tới Nhân dân.
- Hàng năm tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của
hoạt động thông tin cơ sở và báo cáo kết quả về UBND huyện (qua phòng Văn
hóa và Thông tin tổng hợp) trước ngày 01/11 hàng năm.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực
thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai, yêu cầu
các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh(b/c);
- Thường trực Huyện ủy;
- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan chuyên môn huyện;
- Trung tâm Truyền thông -Văn hóa;
- Uỷ ban nhân dân 11 xã;
- Lưu: VT, VHTT(Nhất), Pt 20b.
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