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TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Nghị quyết ban hành Đề án 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

                   Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18/6/2020; UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết ban 
hành Đề án 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, cụ thể như sau:

I. Sự cần thiết ban hành Đề án
- Toàn tỉnh hiện có 252 hệ thống đài truyền thanh 3 cấp tỉnh, huyện, xã bao 

gồm: 01 Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, 18 Đài Truyền thanh - Truyền hình 
cấp huyện và 234 Đài Truyền thanh cơ sở. Trong đó có 7 đài truyền thanh hữu 
tuyến, 18 đài vừa hữu tuyến vừa vô tuyến, 201 đài truyền thanh vô tuyến FM, 8 
đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (CNTT-VT).

- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 52 đài truyền thanh vô tuyến FM hoạt động 
trong băng tần 87-108Mhz, hết hạn cấp phép tần số trong giai đoạn 2020-2023 
(năm 2020: 21 đài hết hạn cấp phép tần số; năm 2021: 17 đài hết hạn cấp phép 
tần số; năm 2022: 10 đài hết hạn cấp phép tần số; năm 2023: 4 đài hết hạn cấp 
phép tần số) và có 07 xã chưa có đài truyền thanh; 17 xã có đài nhưng bị hư hỏng 
nặng, xuống cấp và cần đầu tư mới.

- Theo  quy định tại Thông tư 37/2017/TT-BTTTT ngày 07/12/2017  của 
Bộ Thông tin và Truyền thông, các đài truyền thanh không dây không được cấp 
mới trong băng tần 87-108Mhz. Do đó các đài truyền thanh không dây đang hoạt 
động trong băng tần 87-108Mhz sẽ không đủ điều kiện để cấp mới giấy phép sử 
dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện và sẽ không được tiếp tục hoạt động. Vì vậy 
cần có kế hoạch chuyển đổi các đài truyền thanh không dây này sang phương thức 
truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông phù hợp theo Quyết định 
số 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/01/2020, trong đó ưu tiên 
chuyển đổi trước cho các đài truyền thanh không dây băng tần 87-108Mhz theo 
thời hạn của giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện.

- Giải pháp hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT khắc phục các vấn 
đề, nhược điểm của hệ thống truyền thanh cơ sở truyền thống (chất lượng sóng 
kém, trùng sóng, nhiễu sóng, chèn sóng, hoặc do thu nhiễu tín hiệu FM). Với các 
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ưu điểm: quản lý tập trung, phân quyền điều khiển và điều khiển từ xa, thực hiện 
tuyên truyền theo từng đối tượng, theo từng khu vực đặt cụm loa, tích hợp được 
các ứng dụng CNTT thông minh, hệ thống thông minh của các ngành khác để 
phối hợp tuyên truyền trong các trường hợp PCTT,TKCN, PCCC, du lịch,.; đáp 
ứng nhiều kịch bản phát thanh mà hệ thống truyền thanh cũ không làm được; hơn 
nữa khi triển khai hệ thống truyền thanh thông minh góp phần vào triển khai kế 
hoạch chuyển đổi số hiện nay.

Vì vậy, việc triển khai Đề án 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 là thật sự cần thiết, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay 
theo chỉ đạo của Chính phủ.

II. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết
Thực hiện thông báo số 464/TB-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh 

về thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm 
việc về giải pháp truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông; Công 
văn số 672/UBND-TH ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ 
sung các nội dung, đề án, văn bản QPPL vào Chương trình công tác năm 2021 
của UBND tỉnh; Công văn số 1780/UBND-TH ngày 01/4/2021 của UBND tỉnh 
về đăng ký nội dung của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa IX; 
UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì soạn thảo Đề án, thủ 
tục theo quy định:

- Dự thảo Đề án, Nghị quyết.
- Lấy ý kiến bằng văn bản của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 
- Tiếp tục hoàn thiện và lấy ý kiến lần cuối từ các cơ quan, đơn vị, địa 

phương có liên quan
- Lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh về nội dung và biểu quyết thông qua.
III. Bố cục và hồ sơ kèm theo
1. Bố cục
I. Mục tiêu của Đề án
II. Nội dung thực hiện
III. Giải pháp thực hiện
IV. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí thực hiện đề án là 34.275.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Ba mươi bốn tỷ, hai trăm bảy lăm triệu đồng chẵn).
V. Tổ chức thực hiện
2. Hồ sơ kèm theo
- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh;
- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
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- Đề án Hỗ trợ một số xã xây dựng hệ thống đài truyền thanh ứng dụng 
công nghệ thông tin – viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị;
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị 

quyết ban hành Đề án 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./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX (Hậu).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH

[daky]
 Lê Trí Thanh
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