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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

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

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội đối với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết
về 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
 

Qua xem xét Tờ trình số 1966/TTr-UBND ngày 09/4/2021 của UBND 
tỉnh kèm Đề án và dự thảo Nghị quyết về 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; làm việc trực tiếp với Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Văn 
hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

Hệ thống truyền thanh đóng vai trò quan trọng trong hoạt động thông tin, 
tuyên truyền, chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà 
nước đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội. 
Toàn tỉnh hiện có 252 đài truyền thanh1. Tuy nhiên thời gian qua, hệ thống 
truyền thanh các cấp đầu tư chưa đồng bộ, chưa sử dụng ứng dụng công nghệ 
thông tin - viễn thông phục vụ yêu cầu phát triển, nhất là tuyến cơ sở. Đến nay, 
còn 07 xã chưa có đài truyền thanh, 52 xã có đài truyền thanh vô tuyến FM băng 
tần 87-108Mhz đã hết hạn cấp phép hoạt động, 17 xã có đài bị hư hỏng nặng cần 
đầu tư, nâng cấp, sửa chữa. Để kịp thời xây dựng hệ thống truyền thanh ứng 
dụng công nghệ thông tin - viễn thông theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 
20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 
24/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông2; UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 
“Đề án hỗ trợ xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - 
viễn thông trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2023” là cần thiết và đúng thẩm 
quyền.

Qua thẩm tra, Ban nhận thấy Đề án và dự thảo Nghị quyết được xây dựng 
đảm bảo quy trình, thủ tục, bám sát các quy định liên quan của Trung ương, phù 
hợp với chủ trương, định hướng phát triển của tỉnh. Ban cơ bản thống nhất với mục 
tiêu, nội dung hỗ trợ, tỷ lệ hỗ trợ, kinh phí thực hiện như dự thảo Nghị quyết 
UBND tỉnh trình. Ngoài ra, Ban đề nghị một số vấn đề sau:

1. Về nguồn vốn đầu tư: Ban thống nhất tỷ lệ hỗ trợ 80% kinh phí từ 
nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 
(MTQGXDNTM) để trang bị hệ thống truyền thanh, ứng dụng công nghệ thông 

1 01 đài tỉnh; 18 đài cấp huyện; 234 đài cấp xã, trong đó có 07 đài hữu tuyến, 18 đài hữu tuyến - vô tuyến, 201 
đài vô tuyến FM, 08 đài ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
2- Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Đề án nâng cao hiệu quả hoạt 
động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin”.
- Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về “Quản lý đài truyền 
thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông.
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tin - viễn thông cho các đài xã thuộc địa bàn thực hiện Chương trình 
MTQGXDNTM. Riêng năm 2021, nguồn vốn đầu tư từ chương trình này dự 
kiến cuối năm 2021 mới được Trung ương phân bổ. Do vậy, để kịp tiến độ đầu 
tư theo lộ trình, Ban đề nghị đối với 28 xã thuộc Chương trình MTQGXDNTM 
được ưu tiên đầu tư trong năm 2021 sử dụng ngân sách tỉnh để thực hiện.

2. Về nội dung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý vận hành hệ 
thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông cho cán bộ đài 
tỉnh, cấp huyện và cấp xã:

- Ban đề nghị bổ sung kinh phí thực hiện khoảng 170 triệu đồng cho giai 
đoạn 2021 -2023 để hằng năm bố trí kinh phí đảm bảo theo nghị quyết.

- Về nội dung chi, mức chi tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến 
thức, kỹ năng nghiệp vụ, đề nghị bổ sung vào nghị quyết nội dung: Thực hiện 
theo quy định hiện hành.

 3. Sau khi nghị quyết được ban hành, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan 
chuyên môn và các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện đầu tư cho 45 đài 
xã trong năm 2021 đảm bảo theo kế hoạch. Các năm tiếp theo đề nghị UBND tỉnh 
chỉ đạo cơ quan liên quan bố trí kinh phí từ Chương trình MTQGXDNTM, ngân 
sách tỉnh và ngân sách các địa phương để thực hiện đảm bảo theo lộ trình của 
nghị quyết.

4. Để duy trì chất lượng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông 
tin - viễn thông trong giai đoạn hiện nay, cùng với việc đầu tư xây dựng đồng bộ 
hệ thống truyền thanh, các địa phương cần quan tâm sắp xếp, bố trí tương đối ổn 
định cán bộ làm công tác truyền thanh cấp cơ sở sau khi được đào tạo, tập huấn.  
nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vận hành, duy trì chất lượng hoạt động truyền thanh 
tại cấp xã.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Văn hóa - Xã hội về Đề án và dự thảo Nghị 
quyết. Kính trình kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa IX xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV;
- Lưu VT, TH.

     TM. BAN VĂN HÓA-XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao


		2021-04-16T16:59:08+0700
	Quảng Nam


		2021-04-16T16:59:54+0700
	Quảng Nam


		2021-04-16T17:00:01+0700
	Quảng Nam


		2021-04-16T17:00:02+0700
	Quảng Nam


		2021-04-16T17:00:02+0700
	Quảng Nam




