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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số: …./QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Quảng Nam, ngày  …… tháng  ….. năm 2021 

DỰ THẢO 

QUYẾT ĐỊNH  

Về  việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ một số xã xây dựng hệ thống truyền thanh 

ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

 Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng11 năm 2019;  

 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ 

Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê 

duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng 

công nghệ thông tin; 

 Căn cứ Quyết định số Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 

2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động 

thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin”; 

 Căn cứ Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2020 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng 

dụng công nghệ thông tin - viễn thông;  

 Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số ……./TTr-

STTTT ngày ……../……./…….., 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề án Hỗ trợ một số xã xây dựng hệ thống truyền thanh 

ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, với 

các nội dung sau: 

 1. Mục tiêu đến năm 2023 

Hoàn thành việc đầu tư, chuyển đổi hệ thống truyền thanh cơ sở sang hệ 

thống truyền thanh ứng dụng CNTT- VT trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu cụ thể như 

sau: 

- Đầu tư mới hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT 76 xã, trong 

đó có 52 xã có đài truyền thanh không dây băng tần 87-108Mhz hết hạn giấy 

phép giai đoạn 2020 - 2023 và không được cấp lại giấy phép; 07  xã chưa có đài 

truyền thanh và 17 xã có đài truyền thanh hư hỏng, xuống cấp và cần đầu tư 

mới. 

http://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=122788
http://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=122788
http://vbpl.vn/bothongtin/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=122788
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- Xây dựng hệ thống Quản lý thông tin nguồn của tỉnh, kết nối và chia sẻ 

dữ liệu với hệ thống thông tin nguồn Trung ương, các hệ thống thông tin khác 

của tỉnh và đồng bộ trên hệ thống đài truyền thanh cấp tỉnh, huyện, xã.  

- Phấn đấu đến 2023, trên 50% đài truyền thanh có dây/không dây FM trên 

địa bàn tỉnh chuyển đổi sang đài truyền thanh CNTT-VT. 

- 100% cán bộ truyền thanh cơ sở được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về 

công tác quản lý vận hành và biên tập tin bài tuyên truyền trên hệ thống truyền 

thanh. 

2. Nội dung thực hiện 

 2.1 Đầu tư hệ thống thông tin nguồn tỉnh Quảng Nam 

 2.1.1 Đầu tư hệ thống thông tin nguồn  

Đầu tư hệ thống thông tin nguồn của tỉnh kết nối và chia sẻ dữ liệu với 

hệ thống thông tin nguồn Trung ương, các hệ thống thông tin khác của tỉnh và 

đồng bộ trên hệ thống đài truyền thanh cấp tỉnh, huyện, xã. 

  a. Nội dung đầu tư: 

- Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý hệ thống truyền thanh ứng dụng 

CNTT-VT, cung cấp thông tin nguồn của tỉnh, thực hiện kết nối với hệ thống 

IOC tỉnh, IOC huyện; Smart Quảng Nam. Xây dựng app trên thiết bị di động.  

- Trang bị thiết bị lưu trữ dữ liệu hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-

VT. 

- Trang bị 19 bộ thiết bị tích hợp phần mềm chuyển đổi số thuộc hệ 

thống thông tin nguồn cấp tỉnh đặt tại đài tỉnh và 18 đài huyện, thực hiện kết nối 

hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT từ cấp trung ương đến cấp tỉnh, 

huyện, xã.  

b. Kinh phí thực hiện: 2.992.571.800 đồng.  

c. Thời gian thực hiện: Năm 2021 

d. Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh. 

e. Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

 Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, UBND cấp huyện. 

2.1.2 Quản lý, vận hành duy trì hoạt động hệ thống thông tin nguồn 

 a. Nội dung triển khai: 

- Thuê đường truyền dẫn, duy trì kết nối dữ liệu hệ thống truyền thanh 

ứng dụng CNTT-VT tỉnh với hệ thống  thông tin nguồn của Trung ương, đài 

tỉnh, đài huyện và đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT cấp xã. 

- Tổ chức vận hành duy trì hoạt động ổn định của hệ thống, đảm bảo các 

hoạt động kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ hiệu quả công tác thông tin tuyên 

truyền các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, nhà nước tại địa phương. 
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b. Kinh phí thực hiện:   1.059.009.000   đồng. 

c. Thời gian thực hiện: hằng năm.  

Từ năm 2023 trở đi, ngân sách tỉnh tiếp tục cấp để duy trì hoạt động hệ 

thống thông tin nguồn hằng năm. 

d. Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh. 

e. Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

 2.2 Đầu tư hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT tại đài cấp xã 

2.2.1 Đầu tư mới tại 76 xã có đài ở băng tần 87-108 Mhz hết hạn giấy 

phép tần số, xã chưa có đài hoặc đài hư hỏng  

Đầu tư  mới hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT cho 76 xã, 

trong đó có 52 xã hoạt động băng tần 87-108Mhz, hết hạn cấp phép giấy phép, 7 

xã chưa có đài, 17 xã có đài bị hư hỏng, xuống cấp. (bao gồm 44 xã thuộc xã 

NTM, 32 xã không thuộc xã NTM gồm 23 xã miền núi và 09 xã đồng bằng).   

a. Nội dung đầu tư:  

Hệ thống bao gồm các thiết bị:  

+ Cụm thu phát thanh ứng dụng CNTT-VT (bao gồm liscense phần mềm 

và dịch vụ vận hành kỹ thuật).  Loa; Sim 3G (4G); Cột treo loa; Micro; Bộ máy 

tính; Bộ bàn ghế làm việc; Bàn trộn mixer; Bộ thiết bị bật tắt tự động (kèm theo 

phần mềm); Các thiết bị phụ trợ. 

+ Số lượng cụm thu:  bình quân 12 cụm thu cho 1 xã đồng bằng; 10 cụm 

thu cho 1 xã miền núi; 

b. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021-2023. 

c. Kinh phí: 

Năm 2021: Đầu tư mới đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT cho 45 xã 

gồm 38 xã có đài băng tần 87-108Mhz hết hạn cấp phép năm 2020, 2021 ( 28  

xã NTM; 17 xã không thuộc xã NTM gồm: 02 xã miền núi, 08 xã đồng bằng  và 

07 xã miền núi chưa có đài truyền thanh cơ sở)   

Kinh phí: 18.121.780.000 đồng.  Trong đó: 

- Nguồn vốn Chương trình MTQG NTM: 9.216.952.000 đồng 

- Ngân sách tỉnh: 2.571.480.000 đồng 

- Ngân sách huyện: 6.333.348.000 đồng 

Trường hợp nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM không đảm 

bảo, sẽ  thực hiện bố trí từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh để triển khai 

thực hiện Đề án. 

- Năm 2022: Đầu tư mới đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT cho 16 

xã (trong đó 10 xã băng tần 87-108Mhz hết hạn cấp phép năm 2022 và 06 xã 

miền núi có đài hư hỏng nặng, xuống cấp);  



4 

 

Kinh phí: 6.309.570.000 đồng. Trong đó:  

- Nguồn vốn Chương trình MTQG: 2.994.712.000 đồng;  

- Ngân sách tỉnh: 1.714.320.000 đồng;  

-  Ngân sách huyện: 1.600.538.000 đồng.  

Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng NTM. 

  - Năm 2023: Đầu tư mới đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT cho 15 

xã (04 xã  băng tần 87-108Mhz hết hạn giấy phép năm 2023; 11 xã miền núi có 

đài hư hỏng, xuống cấp). Trong đó: 07 xã NTM; 08 xã miền núi  không thuộc xã 

NTM. 

   Kinh phí: 5.621.770.000 đồng. Trong đó:  

- Nguồn vốn Chương trình MTQG: 2.211.656.000 đồng; 

- Ngân sách tỉnh: 2.285.760.000 đồng; 

- Ngân sách huyện: 1.124.354.000 đồng 

- Tổng kinh phí đầu tư 76 xã giai đoạn 2021-2023:  30.053.120.000   

đồng.   

      Trong đó:  

-  Nguồn vốn Chương trình MTQG: 14.423.320.000 đồng;  

-  Ngân sách tỉnh: 6.571.560.000 đồng;  

-  Ngân sách huyện: 9.058.240.000 đồng. 

  Nguồn vốn: 

 + Kinh phí Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới: Hỗ trợ 80% 

kinh phí trang bị hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin –

viễn thông cho các đài xã thuộc địa bàn thực hiện Chương trình MTQG về xây 

dựng nông thôn mới và ngân sách huyện hỗ trợ 20% . 

 + Ngân sách tỉnh: Hỗ trợ 80% kinh phí trang bị hệ thống truyền thanh cơ 

sở ứng dụng công nghệ thông tin –viễn thông cho các đài thuộc xã miền núi 

thuộc phạm vi đề án. 

 + Ngân sách huyện: Đầu tư mới hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng 

công nghệ thông tin –viễn thông cho các đài xã đồng bằng thuộc phạm vi đề án 

và hỗ trợ 20% kinh phí thực hiện cho các đài xã thuộc Chương trình xây dựng 

nông thôn mới và xã miền núi thuộc phạm vi thực hiện đề án) 

  d. Đơn vị chủ trì 

 - Nguồn ngân sách tỉnh hoặc ngân sách từ chương trình MTQG NTM: Sở 

Thông tin và Truyền thông là đơn vị chủ trì. 

 - Nguồn ngân sách huyện, thị xã, thành phố: UBND huyện, thị xã, thành 

phố là đơn vị chủ trì. 
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 e. Đơn vị phối hợp: Văn phòng điều phối nông thôn mới, Sở Kế hoạch 

đầu tư, Sở Tài chính. 

2.2.2 Duy trì đài truyền thanh CNTT – VT cấp xã 

 Tổ chức duy trì hoạt động đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT cấp xã, 

bao gồm các chi phí: tiền điện, nước, kết nối internet (thuê bao sim 3G, đường 

truyền internet), chi phí sửa chữa, bảo trì thiết bị đài truyền thanh ứng dụng 

CNTT -VT xã.  

 UBND cấp huyện hằng năm cân đối từ nguồn ngân sách huyện để bố trí 

kinh phí duy trì, duy tu, sửa chữa cho đài truyền thanh ứng dụng CNTT - VT 

cấp xã.  

2.2.3 Các xã có đài truyền thanh FM ở băng tần thấp (54-68Mhz), đài 

truyền thanh hữu tuyến  

 Xã có đài truyền thanh FM ở băng tần thấp (54-68Mhz) và đài truyền 

thanh hữu tuyến đang hoạt động bình thường, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố xây dựng kế hoạch chuyển đổi sang hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-

VT trong giai đoạn 2021-2025 từ nguồn kinh phí ngân sách huyện, đảm bảo đến 

năm 2025 có 100% các đài truyền thanh cơ sở đều ứng dụng công nghệ thông 

tin, kết nối thông tin từ tỉnh đến huyện, xã. 

 Giải pháp là thực hiện đầu tư bộ thiết bị chuyển đổi số, thiết bị bật tắt tự 

động và các thiết bi phụ trợ khác tại các cụm thu hoặc đầu tư hệ thống mới tùy 

theo hiện trạng thực tế tại các huyện. 

 UBND cấp huyện bố trí kinh phí để triển khai thực hiện. 

 2.3. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý vận hành hệ thống 

truyền thanh ứng dụng CNTT-VT cho cán bộ đài cấp tỉnh, huyện, xã 

 a. Nội dung 

- Hàng năm tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ 

năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đài truyền thanh cấp tỉnh, huyện xã về công 

tác quản lý vận hành đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, các kỹ năng biên 

soạn, biên tập tin, bài; sử dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để quản lý, 

vận hành thiết bị, biên tập tin bài. 

- Số lớp: 02 lớp/ năm ( 01 lớp cho các huyện miền núi; 01 lớp cho các huyện 

đồng bằng). Kinh phí 02 lớp/năm: 56.810.000 đồng 

b. Thời gian thực hiện: từ năm 2021-2023. 

c. Kinh phí thực hiện:    170.430.000 đồng 

   Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh. 

d. Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.  

e. Đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh.  

III. Giải pháp thực hiện 
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1. Giải pháp về công nghệ 

  Xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT tỉnh Quảng Nam 

theo công nghệ mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Big Data.., đảm bảo các yêu 

cầu về  chức năng hệ thống, các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn thông tin theo 

quy định; đảm bảo kết nối, chia sẻ thông tin  từ Trung ương đến tỉnh, huyện, xã 

phục vụ hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền tại địa phương. 

  Xây dựng ứng dụng truyền thanh trên thiết bị di động  để người dân truy 

cập sử dụng, nghe chương trình, góp ý… 

 Kết nối với hệ thống IOC của tỉnh, huyện; Smart Quảng Nam và các hệ 

thống khác. 

          Đầu tư, nâng cấp hạ tầng viễn thông, đảm bảo phủ sóng thông tin di động 

3G,4G/ đường truyền internet đến 100% các thôn trên địa bàn tỉnh, đảm bảo 

hoạt động hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT trên địa bàn tỉnh. 

2. Giải pháp về cơ chế, chính sách  

           Ban hành các quy định, cơ chế chính sách để đảm bảo vận hành hiệu quả 

hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT. 

           Thực hiện hiệu quả công tác quản lý, giám sát, vận hành hệ thống truyền 

thanh ứng dụng CNTT-VT. 

3. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực  

  Hàng năm tổ chức tập huấn, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

cho cán bộ truyền thanh cơ sở đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác quản lý vận 

hành hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, nâng cao kỹ năng biên tập tin, 

bài để đảm bảo thực hiện công tác  thông tin tuyên truyền 

   IV. Kinh phí thực hiện 

Tổng kinh phí:  34.275.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Ba mươi  bốn tỷ, hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn) 

Bao gồm: 

- Ngân sách TW (Chương trình MTQG NTM): 14.423.000.000  đồng 

- Ngân sách tỉnh:   10.794.000.000 đồng 

- Ngân sách huyện, thị xã, thành phố:  9.058.000.000 đồng. 

Chi tiết Tổng hợp kinh phí đề án theo Phụ lục đính kèm 

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1. Sở Thông tin và Truyền thông 

 Chủ trì tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai Đề án hiệu quả. Tổ chức 

hướng dẫn Đài PTTH tỉnh, các địa phương triển khai chuyển đổi, đầu tư hệ 

thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT;  
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Thực hiện thẩm định danh mục đầu tư đài truyền thanh ứng dụng CNTT-

VT đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu từ tỉnh 

đến huyện, xã của hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT trên toàn tỉnh.  

Tổ chức quản lý, vận hành hệ thống thông tin nguồn của tỉnh; quản lý, 

giám sát, hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT toàn tỉnh;  

  Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo hạ tầng viễn thông 

3G/4G/wifi đến 100% các thôn để triển khai hiệu quả việc đầu tư hệ thống 

truyền thanh ứng dụng CNTT-VT trên địa bàn tỉnh. 

 Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khai thác, vận hành thiết 

bị kỹ thuật và biên tập tin bài cho cán bộ đài truyền thanh cấp tỉnh huyện, xã.  

 Nghiên cứu đề xuất tham mưu UBND tỉnh công tác kết nối với các Hệ 

thống khác: hệ thống IOC tỉnh, huyện, Smart Quảng nam, hệ thống giao thông, 

hệ thống cảnh báo thiên tai, phòng cháy chữa cháy, du lịch…. 

 Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền về việc chuyển đổi hệ thống 

truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, về hiệu quả của đầu tư truyền thanh ứng 

dụng CNTT-VT để các tổ chức, cá nhân, đơn vị được nắm bắt cùng phối hợp 

triển khai thực hiện. 

 Đánh giá hiệu quả triển khai đầu tư truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, kịp 

thời báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai, các vướng mắc phát sinh trong quá 

trình triển khai để xử lý, điều chỉnh Đề án cho phù hợp. 

 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 Tham mưu bố trí nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn 

mới để triển khai thực hiện đề án. 

 3. Sở Tài chính 

 Tham mưu bố trí nguồn vốn để thực hiện đề án. Thẩm định dự toán 

đầu tư hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT trên địa bàn tỉnh từ nguồn sự 

nghiệp thuộc ngân sách tỉnh. 

 4. Văn phòng điều phối Nông thôn mới 

 Tham mưu bố trí kinh phí Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng 

Nông thôn mới để triển khai thực hiện các nội dung của Đề án, tập trung đầu tư 

hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT cho đài truyền thanh các xã xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiếp tục giữ vững, duy trì và 

nâng cấp tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông trong chương trình Mục tiêu 

quốc gia Nông thôn mới.  

 5. Đài Phát thanh truyền hình tỉnh 

 Thực hiện chuyển đổi sang hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT 

của đài tỉnh. Kết nối, khai thác hệ thống thông tin nguồn của tỉnh để thực hiện 

công tác thông tin tuyên truyền.  

 6. UBND các huyện, thị xã, thành phố 
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 Xây dựng đề án, kế hoạch triển khai Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 

20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt 

động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin” tại địa phương. 

 Tổ chức xây dựng, quản lý đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT trên địa 

bàn huyện, thị,  thành phố.  

 Bố trí ngân sách địa phương đối ứng đầu tư mới đài truyền thanh ứng 

dụng CNTT-VT và đầu tư mới đài cho các xã đồng bằng thuộc Đề án; thực hiện 

đầu tư, chuyển đổi hoàn thiện hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT trên 

địa bàn huyện, thị, thành phố đối với những xã có đài ở băng tần 54-68 Mhz, đài 

truyền thanh hữu tuyến đang hoạt động. 

 Hàng năm bố trí kinh phí duy trì hoạt động hệ thống đài truyền thanh cơ 

sở, đầu tư bổ sung thêm hệ thống các cụm loa trên địa bàn, đảm bảo mật độ phủ 

sóng đến các khu dân cư. 

  Thực hiện cung cấp thông tin, quản lý nội dung thông tin của đài truyền 

thanh ứng dụng CNTT-VT tại cấp xã. 

 Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, chế độ thông tin báo cáo, 

thống kê về đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT của địa phương.  

 7. Uỷ ban nhân dân cấp xã 

Tổ chức quản lý trực tiếp, khai thác, vận hành hoạt động của đài truyền 

thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước 

cấp trên. 

Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật của đài 

truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT. 

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về hoạt động của đài 

truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT. 

 8. Các doanh nghiệp viễn thông, Điện lực Quảng Nam 

 Các doanh nghiệp viễn thông đẩy mạnh đầu tư hạ tầng viễn thông đến các 

khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, khó khăn trên địa bàn tỉnh; đảm bảo phủ 

sóng 3G, 4G đến 100% khu vực dân cư.   

 Điện lực Quảng Nam có phương án kéo điện lưới quốc gia đến các vùng 

khó khăn chưa có điện của tỉnh. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban 

ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các 

doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Thông tin và Truyền thông (báo cáo); 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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- Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (báo cáo); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các doanh nghiệp viễn thông; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Nam; 

- Trung tâm CNTT&TT Quảng Nam;  

- Lưu: VT, ... (...). 

CHỦ TỊCH 
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PHỤ LỤC 

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRUYỀN THANH ỨNG DỤNG CNTT-VT TỈNH QUẢNG NAM 

                  
Stt Nội dung đầu tư Kinh phí Năm 2021 Kinh phí Năm 2022 Kinh phí Năm 2023 

TỔNG 

CỘNG NGUỒN VỐN 

    NTM NST NSH TỔNG NTM NST NSH TỔNG NTM NST NSH TỔNG  NTM NST NSH 

I 

Đầu tư hệ thống thông tin nguồn 

cấp tỉnh              

-      

        

3.346    

                 

-      

        

3.346    

             

-      

            

353    

               

-      

          

353    

                  

-      

            

353    

              

-      

          

353    
          

4.052    

              

-      

         

4.052    

               

-      

1 
Đầu tư trang thiết bị, phần mềm 

  

      

2.993                    -      

        

2.993    

            

-      

              

-      

              

-      

             

-      

                 

-      

              

-                   -      

             

-      
         

2.993    

              

-      

         

2.993    

               

-      

2 
Vận hành, duy trì hệ thống 

            -      

         

353                    -      

           

353    

            

-      

          

353      

          

353    

                 

-      

          

353      

          

353    
         

1.059    

              

-      

         

1.059    

               

-      

II 

Đầu tư hệ thống truyền thanh  

cấp xã 
       
9.217    

        
2.571    

           
6.333    

      
18.122    

       
2.995    

         
1.714    

         
1.601    

       
6.310    

            
2.212    

         
2.286    

        
1.124    

       
5.622    

       

30.053    

     

14.423    

         

6.572    

        

9.058    

1 

Đầu tư mới đài truyền thanh ứng 

dụng CNTT -VT cho 45 xã  
     
9.217    

      
2.571    

         
6.333    

      
18.122    

            
-      

              
-      

              
-      

             
-      

                 
-      

              
-                   -      

             
-      

       

18.122    

       

9.217    

         

2.571    

        

6.333    

2 

Đầu tư mới đài truyền thanh ứng 
dụng CNTT -VT cho 16 xã              -                   -                      -      

              

-      

     

2.995    

       

1.714    

       

1.601    

       

6.310      

              

-                   -      

             

-      
         

6.310    

       

2.995    

         

1.714    

        

1.601    

3 

Đầu tư mới đài truyền thanh ứng 
dụng CNTT -VT cho 15 xã              -                   -                      -      

              

-      

            

-      

              

-      

              

-      

             

-      

          

2.212    

       

2.286    

      

1.124    

       

5.622    
         

5.622    

       

2.212    

         

2.286    

        

1.124    

III 
Đào tạo tập huấn 

             
-      

             
57    

                 
-      

             
57    

             
-      

              
57      

            
57    

                  
-      

              
57      

            
57    

             

170    

              

-      

            

170    

               

-      

IV TỔNG CỘNG 

      

9.217    

       

5.974    

          

6.333    

     

21.524    

      

2.995    

        

2.124    

        

1.601    

      

6.719    

           

2.212    

        

2.696    

       

1.124    

      

6.032    

       

34.275    

     

14.423    

       

10.794    

        

9.058    

Bằng chữ: Ba mươi  bốn tỷ, hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn 



 


