
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Quảng Nam, ngày     tháng     năm 2021

TỜ TRÌNH
Quyết định chủ trương đầu tư dự án Thiết bị nâng cao năng lực sản xuất 

các chương trình phát thanh và truyền hình

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương 
đầu tư dự án Thiết bị nâng cao năng lực sản xuất các chương trình phát thanh và 
truyền hình, với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:

1. Tên dự án: Thiết bị nâng cao năng lực sản xuất các chương trình phát 
thanh và truyền hình.

2. Nhóm dự án: dự án nhóm B.

3. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện đồng bộ các thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn 
kỹ thuật theo công nghệ, lộ trình số hóa phát thanh truyền hình; góp phần nâng 
cao năng lực sản xuất, truyền dẫn, phát sóng, đảm bảo chất lượng và làm phong 
phú đa dạng nội dung các chương trình truyền hình tỉnh. 

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.

5. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Địa điểm thực hiện: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

7. Tổng mức đầu tư dự kiến: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

9. Quy mô và hình thức đầu tư 

a) Quy mô đầu tư:

- Các hệ thống thiết bị phát thanh: 
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+ Hệ thống thiết bị sản xuất chương trình phát thanh: Studio phát thanh 
trực tiếp; Studio phát thanh thu ghi chương trình.

+ Hệ thống thiết bị phát sóng chương trình phát thanh: thiết bị cho bộ phận 
tổng khống chế và phát chương trình phát thanh; hệ thống máy phát sóng FM; 
hệ thống anten, cáp dẫn sóng và thiết bị phụ trợ.

- Các hệ thống thiết bị truyền hình:

+ Hệ thống thiết bị Trường quay thời sự; gồm: Hệ thống thiết bị trường 
quay ảo và hệ thống thiết bị ánh sáng.

+ Hệ thống thiết bị Studio Trường quay các chương trình tọa đàm; gồm:

. Hệ thống camera chuyên dụng.

. Hệ thống thiết bị hình ảnh.

. Hệ thống phân phối tín hiệu âm thanh và hình ảnh.

. Hệ thống âm thanh.

. Thiết bị ánh sáng trường quay.

. Hệ thống liên lạc.

. Màn hình LED, Deco trường quay và phụ kiện lắp đặt.

+ Camera HD ghi hình thẻ nhớ 1/2 inch và các thiết bị phụ trợ.

+ Hệ thống thiết bị máy biên tập và dựng hình các chương trình; gồm: 
Máy tính Workstaion, phần mềm dựng phi tuyến và các thiết bị phụ trợ.

+ Nâng cấp hệ thống thiết bị Xe truyền hình lưu động chuẩn HD; gồm: 
HDTV Camera system, ống kính cho camera, thiết bị điều khiển camera (CCU) 
và các thiết bị phụ trợ.

+ Nâng cấp hệ thống thiết bị bộ phận Tổng khống chế HD; gồm: Bàn điều 
khiển phát sóng tổng khống chế; nguồn dự phòng cho bàn điều khiển; bộ xử lý 
điều khiển phát sóng và thiết bị kết nối.

+ Nâng cấp hệ thống thiết bị mạng và lưu trữ; gồm: Thiết bị lưu trữ NAS 
160TB; bộ lưu trữ nội bộ 60TB; cổng mạng 10Gb và Switch mạng lõi.

+ Máy phát điện dự phòng; gồm: Máy phát điện giảm thanh và Bộ chuyển 
đổi nguồn tự động (ATS) 400A.

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2025.

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
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2. Báo cáo thẩm định nội bộ số 470/BC-PTTH ngày 25/8/2021 của Đài 
Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam;

3. Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định báo cáo đề 
xuất chủ trương đầu tư dự án.

4. Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X xem xét, 
quyết định./.

Nơi nhận:       
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS – HĐND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- CPVP;
-Lưu: VT, KTTH, KGVX, TH.                                                  

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

[daky]
Hồ Quang Bửu
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