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KE HOACH 

Trin khai thirc hin Quyt dnh  s 135/QD-TTg ngày 20/01/2020 cüa 
9 F F 9 A A A P A A 9 A 

Thu tlrffng Chinh phu Phe duyçt Be an nang cao hiçu qua hoit dQng 

thông tin co' s& dra trén ü'ng diing cong ngh thông tin" ctn nãm 2025, 

tarn nhln den nàm 2030 trên dia bàn tinh Kon Turn 

Can ci'r Quyt djnh s 22/2009/QD-TTg ngày 16 tháng 02 näm 2009 cüa 
Thu tung ChInh phü phê duyt Quy hoach truyên dan, phát song phát thanh, 
truyên hInh den närn 2020; 

Can cü Quyêt djnh s 245 1/QD-TTg ngày 27 tháng 12 nArn 2011 cüa Thu 
tu&ng ChInh phü phê duyt "Dê an so hóa truyên dan, phát song truyên hInh m.t 
dat den nàm 2020" và Quyêt djnh so 167 1/QD-TTg ngày 08 tháng 11 närn 2012 
cüa Thu tuàng ChInh phü sira dôi, bô sung Quyêt djnh so 245 1/QD-TTg; 

Can cü Quyt djnh s 52/2016/QD-TTg ngày 06 tháng 12 näm 2016 cüa 
Thu tuàng ChInh phü ban hành Quy chê hoat  dng truyên thanh ca sâ; 

Can eli Quyt djnh s 362/QD-TTg ngày 03 tháng 4 näm 2019 cüa Thu 
tucng ChInh phü phê duyt Quy hoch phát triên và quán 1 báo chI toàn quôc 
dn nãm 2025; 

Can cli Quyt djnh s 13 5/QD-TTg ngày 20 tháng 01 näm 2020 cüa Thu 
trn9ng Chinh phü ye vic phê duyt Dê an nâng cao hiu qua hoat dng thông tin 
co' sâ dira trên 1mg diing cong ngh thông tin; 

Can cli Quy& djnh s 238/QD-BTTTT ngày 21 tháng 02 närn 2020 cña 
B Thông tin và Truyên thông ye vic ban hành Kê ho?ch triên khai các nhirn 
vit cüa B Thông tin Va Truyên thông t?i  Quyêt djnh so 135/QD-TTg ngày 20 
tháng 01 11am 2020 ye vic phê duyt Dê an nâng cao hiu qua hot dng thông 
tin co sâ dira trên ling dçtng cong ngh thông tin; 

Can cli Nghj quyt s 06-NQ/DH, ngày 30 tháng 9 näm 2020 cüa Di hi 
dai biêu Dâng b tinh Kon Turn lan thu xvi, nhim kS'  2020 - 2025; 

Uy ban nhân dan tinh Kon Turn ban hành K hoch trin khai thirc hin 
Quyêt djnh so 135/QD-TTg ngày 20 tháng 01 nãm 2020 cña Thu t.rung ChInh 
phü, ci the nhu sau: 

I. M1JC BICH, YEU CAU 

1. Miic dIch 

- Triên khai kjp thii, hiu qua, darn bâo các rniic tiêu cüa Quyt djnh s 
135/QD-TTg ngày ngày 20 tháng 01 nãrn 2020 cüa Thu nthng ChInh phü tren 
dia bàn tinh Kon Turn. 
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- Nâng cao hiu qua hoit dng thông tin ca sâ dira trên 1rng dung cong 
ngh thông tin gop phân thiic day viêc cãi cách hành chInh, tio tiên dé xây dirng 
nên tang hành chInh din t1r, gop phân nâng cao hiu 1irc, hiu qua quãn 1 nhà 
nuóc ye thông tin ca sâ; ho trçY xr 1 thông tin và qua trInh xây d%rng, ban hành 
các chInh sách, van ban pháp 1ut; Nâng cao chat h.rng cung cap thông tin và 
hiu qua tuyên truyên den ngithi dan. 

- Giüp Co quan quân 1 nba ni.râc có cong cii thu thp, phân tIch, xir 1 
thông tin da chiêu trong hoit dng thông tin CG sci mt each nhanh chóng, hiu 
qua, tin lçii, tránh lang phi thai gian, kinh phi so vâi cách lam truyên thông. 

2. Yêu cu 

- Trin khai thirc hin K hoach  phãi barn sat ni dung; thirc hin nghiêm 
tue các chi do, hithng dn cüa Trung uang, sir lãnh dao  cüa Tinh üy, Nghj 
quyêt cüa Hi dông nhân dan tinh và sir quãn 1, diêu hành thông nhât cüa Uy 
ban nhân dan tinh. 

- Vic trin khai phâi dng b, hiu qua, dam bâo tInh tMng nht trong 
triên khai các ni dung cüa Dê an vth các chrnmg trInh, dê an, dir an khác có 
lien quan nhàm dat  cac mlic tiêu dê ra. Nâng cao chat lucmg, dôi mi ni dung, 
da dng hInh thic, the loai,  san phârn truyên thông, kêt hqp vói các chuang 
trInh, dê an tuyên truyên có lien quan dê phát huy hiu qua thiêt thrc cüa Dê an. 

- Tang cuông cong tác phi hçp giia các si, ban, ngânh; xác djnh rO trách 
nhim cüa các dan vj; darn bâo sir phôi hgp hiu qua trong vic quán I, triên 
khai thirc hiên. 

II. MJC TIEU 

1. Miic tiêu chung 

- Hin dai  hóa h thng phát thanh - truyn hInh, h thng thông tin cci si 
nhäm dôi mâi phuong thirc hoat dng; nâng cao chat luçing ni dung cung cap 
thông tin; chü dng cung cap trao dôi thông tin kjp thai, chInh xác vâ hiu qua. 

- Tirng buóc xây drng Dài Phát thanh - Truyn hInh tinh, Trung tam Van 
boa, The thao, Du ljch va Truyên thông cap huyn theo hithng t%r chü tài chInh a 

các mirc d phü hçp diêu kin thirc tê cüa tüng dan vj. 

- Da dng hóa các phucng thirc truyn dn phát song, phi hçp váfi các dan 
vj dixçyc cap phép xây drng hoàn thin ha tang truyen dan phát song sO trên toàn 
tinh. 

: Dy manh  s lucing, chit 1uçng tin, bài cong tac vai Dai Phát thanh-
Truyên hlnh tinh và truyên hInh dja phuang. 

- HInh thanh co sâ dU 1iu, s hóa ngun thông tin co s& dáp üng yêu cu 
cung cap thông tin nguôn tuyên truyên, phô biên den nguai dan va phiic vii cong 
tác quan 1 nhâ nuâc ye thông tin Co 5. 

- Thirc hin thông tin hai chiu d ngithi dan tip nhn thông tin thit yu 
vâ phan anh thông tin ye hiu qua thirc thi chinh sach, phap 1ut a co sâ den các 
co quan quan 1 thông qua h thông thông tin co s&. 
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2. Muc tiêu cii the 

2.1. Muc tiêu cu the den nãm 2025 

- Xây dirng Dài Phát thanh - Truyn hInh tinh phát trin mtnh a khu vi7rc 
Tây Nguyen, duçic ctâu tu, trang bj phirang tin k5 thutt hin di, dông b, 1ng 
d%ing cong ngh tiên tiên trong san xuât chucng trInh, kiêm duyt thông tin, 
truyên dan, phát song; phát thanh, truyên hInh trirc tiêp các sir kin chInh trj, van 
hoá, xã hi tr9ng di cüa tinh. Ni dung chuang trInh truyên hInh duçic truyên 
dan, phát song trén các h thông cap truyên dn, phát song cüa các don vj dugc 
cap phép. 

- Du tu các thit bj san xu,t chtrong trInh phát thanh, truyn hInh cho 10 
Trung tam Van hóa, The thao, Du ljch và Truyên thông các huyn, thành phô 
phiic vi nhim v11 chInh trj tti dja phucmg; gop phân da dng hóa và phong phü 
ni dung chucing trInh cüa Dài Phát thanh - Truyên hInh tinh. 

- Phn dtu 100% cp xä có dài truyn thanh Co sâ Va rni huyn, thành ph 
có tü 01 den 02 bang tin din tir cong cong de thông tin thiêt yêu dugc phô biên 
den ngithi dan; 

- 100% kin phân ánh cüa ngi.thi dan v hiu qua thirc thi chInh sách, pháp 
luât & co s& drçc tiêp nhn, x& 1' trên h thông thông tin co s&. 

- Phn du 100% ni dung thông tin thiêt yêu t& trung irong, cap tinh, cap 
huyn và cap xã dê tuyên truyên, phô biên den ngu&i dan duc cung cap trên h 
thông thông tin nguOn, có luu tr quân 1 tp trung thông tin. 

- Phân dâu 100% can b lam cong tác thông tin co s& các cap duqc bôi 
diiOng, tp huân ye chuyên môn, nghip vu, i'rng ding cong ngh thông tin dê 
khai thác, biên soan tài lieu, luu trr thông tin, quân 1 và 4n hành thiêt bj k5 
thut phü hcip v&i vj trI vic lam. 

2.2. Tam nhIn den nám 2030 

- Ngu&i dan tiêp nhtn day dñ thông tin thiêt yêu và phân ánh thông tin ye 
hiu qua thirc thi các chInh sách, pháp 1ut & co s& trén h thông thông tin co s&. 

- Hin dai  hóa dông b h thông thông tin co s& de gop phân lam tot cong 
tác thông tin, tuyên truyên và nâng cao hiu 1irc quân 1 nhà nuàc ye thông tin 
cci s&. 

- Phân dau 100% cap xâ có dài truyên thanh co s& &ng diing cong ngh 
thông tin-vin thông; mi xã, phu&ng, thj tran có t1r 01 den 02 bang tin din t& 
cOng cong; h thông bang tin din t1r cOng cong hin thj ni dung so; ket nôi vói 
"he thông thông tin nguôn và thu thp, tong hçip, phân tIch, quan l dt lieu dánh 
giá hiu qua hoat dng co s&" dê lay ni dung hiên thj thông qua internet hoc 
mng viên thông. 

III. NQI DUNG THIXC HIN 

1. Cüng c, phát triên h thIng Phát thanh-Truyên hInh tinh 

- Tiêp tiic trin khai các ni dung ti Quyt djnh s 121/QD-UBND ngày 
10 tháng 3 nam 2016 phe duyt Dé an Phát song quang bá kênh truyên hInh Kon 
Turn tren v tinh VINASAT và Quyêt djnh so 1425/QD-UBND ngày 20 tháng 
12 nàm 2018 cüa Uy ban nhân dan tinh phê duyt Quy hoach phat triên ngânh 



4 

báo chI, xuât bàn, in và phát hành xut bàn phm tinh Kon Turn den nàm 2025, 
tarn nhIn den nãrn 2030. 

- Tiêp tiic dAu tu các trang thit bj lu'u trü, san xut chuang trInh phát thanh 
truyên hInh ngày càng tang ye thii luçing, nâng cao chat 1ugng chixang trInh dáp 
i1ng thu câu nghe nhIn cüa nguñ dan, phiic vii thim v1j chInh trj cüa dja 
phuang. 

- Dan vj chü trI: Dài Phát thanh-Tmyn hInh tinh. 

- Dcrn vj phôi hcp: Các sy, ban, ngành lien quan và Uy ban nhân dan 
huyn, thành phô. 

- Th?yi gian thirc hin: 202 1-2025. 

* Djnh hu'óng dé'n nàm 2030: Tip t11c trin khai thrc hin theo Quy& djnh 
so 142 5/QD-UBND ngày 20 tháng 12 näm 2018 cüa Uy ban nhân dan tinh phê 
duyt Quy hoach phát triên ngành báo chI, xuât bàn, in và phát hành xuât bàn 
phâm tinh Kon Turn den näm 2025, tam nhIn den nãm 2030. 

2. IJu tir h thông phát thanh s hóa và b chuyên âôî tich hçrp vói 

h thng FM dt tti Trung tam Van hóa, The thao, Du ljch và Truyn 

thông các huyn, thành phô 

- U'u tiên nguôn hrc, darn bào 10/10 Trung tarn Van hóa, Th thao, Du 
ljch và Truyên thông các huyn, thành phô duçc dâu tu: 01 b may tInh phát 
thanh so hóa và 01 b chuyên dôi dtt tai  Trung tam VHTTDL&TT các huyn, 
thành phô dê tIch hçip vOi h thông FM (Kinh phi dy kiên thzrc hin 450.000.000 

dóng). 

- Dan vj chü tn: Sâ Thông tin và Truyn thông. 

- Dan vj phôi hçp: Các sâ, ban, ngành lien quan; Uy ban nhân dan các 
huyn, thành phô. 

- Th&i gian thirc hin: Nàrn 2021. 

3. Xây diyng, hoàn thin h thông truyn thanh co s& ü'ng diing COng 

ngh thông tin - vin thông (CNTT-VT) 

3.1. Dcu tu mài 

- D.0 tu xây drng mâi dài truyn thanh ca s& 11ng diing CNTT-VT di vâi 
xä, phithng, thj trân chua có dài truyen thanh ca sâ hoc bj hix hông nng. 

- Sra chüa, nâng dtp darn bão tInh dng b hoat dng giQa dài truyn thanh 
cong ngh Cu và dài truyên thanh lrng diing CNTT-VT. 

- Tfrng bithc chuyn dM dâi truyn thanh cor s si.r diing Cong ngh lac  htu, 
xuông cap, sang dài truyên thanh 1rng diing CNTT-VT. 

(Chi tiêt tgi Phy lyc 01 kern theo) 

- H thông truyên thanh co si üng dçing CNTT-VT phái dam bào hin 
trng, con nguYi và các yêu câu ye tieu chuân k thut và an toàn thông tin theo 
quy djnh cüa Bô Thông tin và Truyen thông. 

- Dan vj chü tn: Si Thông tin và Truyên thông. 
- Dan vj phôi hçip: Các so', ban, ngành lien quan; Uy ban nhân dan huyn, 

thành phô. 
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- Thci gian thirc hin: 202 1-2025. 

* Djnh huóng din nám 2030: Tip t1ic d.0 tu mOi các dài truyn thanh cc s 
con 1i, dam bão üng diing cong ngh thông tin-viên thông theo mijc tiêu dê ra. 

3.2. S&a chii'a náng cap: 

Thy theo tInh hInh, thirc trng, mirc d hu hông cüa h thng dài truyn 
thanh cap xã cüa ti1mg dja phuang. Các huyn, thành phô chü dng can dôi, bô trI 
kinh phi si:ra chüa hang näm dê dam báo hoat dng cüa Dài truyên thanh cap xa. 

4. Bang tin din tfr cong cong 

4.]. Giai doan 2021-2025 

- Xây dimg thit l.p các bang tin din t1r cong cong t?i  các huyn, thành 
phO và xã, phumg, thj trân. Trong do, môi huyn, thành phô có tü 01 den 02 
bang tin din tir cOng cong dt tai  trung tam dông dan cu, da diem thutn lçii cho 
ngithi dan tiêp cQin thông tin; h thông bang tin din tr cong cong hiên thj ni 
dung so; kêt nôi v1i "he thông thông tin nguOn và thu thp, tong hçip, phân tIch, 
quán 1 dü 1iu dánh giá hiu qua hott dng thông tin ca s&' dé lay ni dung 
hiên thj thông qua Internet ho.c mng viên thông. 

- Khuyn khich các dja phuang d.0 tu, xây dirng thit 1p  bang tin cOng 
cong trên dja bàn. 

(Chi tiê't tai Phu luc 02 kern theo,) 

- Dan vj chü trI: S Thông tin và Truyn thông. 

- Dan vj phi hçp: Các so, ban, ngành lien quan; Uy ban nhân dan huyn, 
thành phO. 

- ThOi gian thrc hin: 202 1-2025. 

4.2. Djnh humg dn nám 2030 

+ Mi xâ, phumg, thj trn có t1r 01 den 02 bang tin din ti.r cong cong dt 
ti trung tam dông dan cu, dja diem thun lçii cho ngui dan tiêp cn thông tin. 

5. Nâng cao näng hrc frng diing cong ngh thông tin cho di ngü can b 

lam cong tác thông tin co s& 

5.1. Bi duOiig, tp hun kin thOc, k5 näng, nghip vii cho di ngQ can b 
phii trách ye cOng ngh thông tin và can b lam cong tác thông tin Ca sO t?i  da 
phuang ye chuyên môn, nghip vi, Ong diing cong ngh thông tin dê khai thác, 
hru trü thông tin, quán 1, vn hành thiêt bj k9 thutt.... 

- Dan vj chü trI: SO Thông tin và Truyn thông. 

- Dan vj phi hçp: Các sO, ban, ngành lien quan và Uy ban nhân dan 
huyn, thành phO. 

- ThOi gian thirc hin: Hang näm. 

5.2. Phi hçip vOi các ca quan, dan vj lien quan biên so1n, cung c.p sách 
hi.rOng dan, tài 1iu tp huân, bôi duOng chuyên mOn, kiên thüc k thut, cong 
ngh, k näng tuyên truyên cho can b lam cong tác thông tin Ca sO; cam nang 
huOng dn ye to chirc các hoat dng thông tin ca sO de cung cap cho các ca 
quan, dan vj và can b lam cong tác thông tin ca sO các cap duOi hInh thOc xuât 
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ban in và xut ban diên tir. 

- Dan vj chü trI: Si Thông tin vâ Truyên thông. 

- Dan vi pMi hap: Các si, ban, ngành lien quan va Uy ban nhân dan 
huyn, thãnh phô. 

- Thii gian thirc hin: 202 1-2025. 

6. Xây diyng u'ng dting trên thiêt bj di dng thông minh 

- Trin khai üng diing trên thit bj di dng thông minh d ngui dan tip 
nhn thông tin và gui lay kiên phãn ánh, kiên nghj và dóng gop kiên phü hap 
vth tInh hInh cüa dja phiiang. 

- Dan vj chü trI: Sâ Thông tin và Truyn thông. 

- Don vj phi hap: Các sâ, ban, ngành lien quan và Uy ban nhân dan 
huyn, thành phô. 

- Thai gian thrc hin: 202 1-2025. 

7. Xây dijng h thng thông tin ngun và thu thp, tong hqp, phân 

tIch, quãn I dfr Iiu, dánh giá hiu qua hot dng thông tin cv s& 

- Trin khai thirc hin h thông thông tin ngun và thu thp, tng hap, phân 
tIch, quân l di 1iu, dánh giá hiu qua hott dng thông tin cci sâ có các chirc 
nàng chInh nhtr: Cung cap thông tin nguôn tr trung isong, cap tinh, cap huyn, 
cap xã cho h thông thông tin co sô theo co ché phân quyên cung cap thông tin; 
xây drng co si dtr lieu so hóa; thu thp tong hap, phân tIch, quân 1 dü 1iu, 
dánh giá hiu qua hott dng thông tin ca s; tong hap thông tin phãn ánh, kiên 
gop , dánh giá cüa nguôi dan; triên khai các hInh thirc cung cap tài 1iu tuyên 
truyên; t.p huân, bôi dixng; din dan trao dOi, h9c tp kinh nghim qua m.ng; 
cung cap thông tin len trang thông tin din tu cap xã, cap huyn và cap tinh kêt 
nôi lien thông Cong thông tin din tü quôc gia. 

- Don vj chü trI: Sâ Thông tin và Truyên thông. 

- Don vj phi hap: Các si, ban, ngành lien quan và Uy ban nhân dan 
huyn, thành phô. 

- Thii gian thirc hin: 202 1-2025. 

8. Tuyên truyên, phô bin ye trng ding cong ngh thông tin trong hoit 

dng thông tin co s& 

- Chi do vic thirc hin tuyên truyn, ph bin trên các co quan báo chI, 
tuyên truyên trirc quan (bang ron, pan no, t roi, tô gap, áp phIc...) và các 
phi.xang tin truyên thông di chüng khác (xuât ban phâm, thông tin din tu, 
mng xã hi, h thông truyên thanh co sâ...). 

- Dan vj chü trI: Si Thông tin vâ Truyên thông. 

- Don vi phi hap: Các sâ, ban, ngành lien quan và tJy ban nhân dan 
huyn, thành phô. 

- Thôi gian thirc hin: 202 1-2025. 

9. To chfrc trin khai van ban cp trén 
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- T chüc trin khai các van bàn quy djnh v tiêu chun k5' thut, an toàn 
thông tin, quàn 1 và vn hành dài truyên thanh ccr si 1rng diing cong ngh thông 
tin-viên thông. 

- Dan vj chü trI: S Thông tin và Truyn thông. 

- Dan vj phi hçip: Các sO, ban, ngành lien quan và Uy ban nhân dan 
huyn, thành phô. 

- Thôi gian thirc hin: 202 1-2025 

IV. KINH PHI THçC HIN 

- Ngun kinh phi: Ngân sách trung uong h trg thông qua các Chuang trInh 
mc tiêu, Chuang trInh miic tiêu quôc gia; Ngân sách tinh; Ngân sách huyn, 
thành phô; Huy dng tü các nguôn tài trg, dóng gop ciLia các to chtrc, cá nhân, 
doanh nghip theo quy djnh ciLia pháp lutt và các nguôn tài trq hçip pháp khác. 

- CAn Cu VàO nhirn vi1 duçc giao trong K hoach các Ca quan, dan vj, dja 
phucing xây drng kê hoch triên khai cii the và dir toán kinh phi thirc hin Quyêt 
djnh sO 1351QD-TTg ngày 20 tháng 01 nAm 2020 cüaThü tuóng Chinh phü trén 
dja bàn tinh Kon Turn, tOng hçp chung trong trong kê hotch dir toán ngân sach 
hang närn ciLia các co quan, dan vj, dja phuang, trInh cap có thâm quyên quyêt 
djnh. 

V. TO CHtC THIJ'C HIN 

1. So' Thông tin và Truyn thông 

- ChiLi trI, phi hçp các dja phuang, dan vj lien quan t chüc thirc hin các 
ni dung nhirn v11 theo Kê hoch nay. 

- Rà soát h thng dài truyn thanh co sâ dê tham rnu'u Uy ban nhân dan 
tinh dâu tu thiêt 1p dài truyên thanh cci si iLrng dung cOng ngh thông tin - viên 
thông dáp iLrng các yêu câu ye tiêu chuân k5 thutt và an toàn thông tin theo quy 
djnh ciLia B Thông tin và Truyên thông; phôi hcip vâi các ca quan, dan vj, dja 
phuang thiêt l.p bang tin din tiLi Cong cong phü hqp vth tInh hInh tiLrng dja 
phuang. 

- Tong hçp tham rnuu Uy ban nhân dan tinh báo cáo kt qua thirc hin v 
B Thông tin và Truyên thông trinc ngày 20 tháng 12 hang närn. 

2. So' K hotch và Du tir: ChiLi trI, phi hçip vOi Sâ Thông tin và Truyn 
thông và các dan vj lien quan tharn muu Uy ban nhân dan tinh bô trI vOn dâu tu 
phát triên dê thirc hin theo khá nAng nguOn içrc ngân sách tinh, quy djnh ye dâu 
tu cong. 

3. So' Tài chInh: Phôi hcip vâi Si Thông tin vA Truyên thông và các,  dan vj 
có lien quan tham muu Uy ban nhân dan tinh bô trI kinh phi thrc hin ké hoach 
nay theo phân cap ngân sách Nhà nuóc hin hành, phü hçp ngân sách ciLia dia 
phi.ro'ng. 

4. Uy ban nhãn dan các huyn, thành ph6: Can cü' K hoach nay và tInh 
hInh thirc tê tui dja phucing dê xay dirng ké hoach thrc hin triên khai Quyet 
djnh 135/QD-TTg ngày 20 tháng 01 nArn 2020 ciLia Thu tuàng ChInh phü trén 
dja bàn cho phü hçp vâi diêu kin ciLia dja phuang. 
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5. Báo Kon Turn, Dài Phát thanh - Truyn hInh tinh 

- Tuyên truyên, ph bin ni dung Quyt djnh so 135/QD-TTg ngày 20 
tháng 01 närn 2020 cüa Thu tung ChInh phü nhärn nâng cao nhn thirc, trách 
nhim cüa các cci quan, to chirc, dan vj trodg h thông chInh trj các cap, nhât là 
ngi.thi drng dâu ye vai trO, tarn quan tr9ng cüa vic i.'rng ding cong ngh thông 
tin dê chi dao  xây drng, cüng cô, phát triên và hin dai  boa h thông thông tin 
ca s&. 

- Tuyên truyn, pM bin các lrng diing cOng ngh thông tin, nhüng rnô 
hInh hay, cách lam sang tao  1rng ding cong ngh thông tin trong hoat dng 
thông tin ca s& den ngithi dan. 

- Dài Phát thanh - Truyn hInh tinh chü trI thirc hin ni dung tai  Phn III 
muc 1 cüa Kê hoach nay. 

Trên day là K hoach trin khai thirc hin Quyt djnh s 135/QD-TTg ngày 
20 tháng 01 näm 2020 cüa Thu tuàng ChInh phü "Phê duyt Dê an nâng cao 
hiu qua hoat dng thông tin ca si dira trên 1rng diing cong ngh thông tin" den 
näm 2025, tam nhIn den 11am 2030 trên dja bàn tinh Kon Turn. 

Yêu cu các ca quan, dan vj, da phuo'ng trin khai thirc hin và báo cáo 
kêt qua triên khai thrc hin Kê hoach ye S Thông tin và Truyên thông trucc 
ngày 15 tháng 12 hang näm dê tong hc'p báo cáo Uy ban nhân dan tinh, Bô 
Thông tin và Truyén thông theo quy djnh./. 

Noi nhân: 

- Van phong ChInh phu(b/c); 
- Bô Thông tin và Truyên thông (b/c); 
- Cc Thông tin c0 sO (B TTTT); 
- Thisông trrc Tinh i1y (b/c); 
- Tht.rOng trrc HDND tinh (b/c); 
- Chü tich, các Phó Chc tjch UBND tinh; 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy; 
- Các sâ, ban, nganh, doàn the thuc tinh; 
- UBND các huyn, thành phô; 
- Báo Kon Turn; Dài PT-TH tinh; 
- CVP, PCVP UBND tinhKc,x; 
- Luu: VT, KGVXMNK.  tii/ 



PHU LUC 1 

Bang phân ky hoàn thin h thông truyn thanh co s& irng ding cong ngh thông tin - viên thông 

giai don 2021-2025 

(Ban hành Kern theo Ké hogch so 4 2 2. L /KII- UBND ngày 40/11/2020 cia Uy ban nhán dan tinh Kon Turn) 

STT Ten huyn, TP/xã 

Phân k' thirc hin 

Kinh phi thiic hin 
(triu dông) Ghi chü 

Näm 
2021 

Nám 
2022 

Näm 
2023 

Nãm 
2024 

Näin 
2025 

Giai dotn 202 1- 
2025 

I Huyn Kon Plông 03 04 02 
Du kin ctu tix rnOi 

300 triu dng/01 dài 
x 81 dâi = 24.300 

dng 

1 Xã Däk Ring x 
2 Xã Dãk Tang x 
3 XaMangCành X 

4 Thj trn Mãng Den x 
5 XaPE x 
6 Xã Ngk Tern x 
7 XADäkNên x 
8 XãHiu X 

9 XãMangBüt x 
II HuynBakHã 01 05 01 

1 Thi trn Däk Ha X 

2 XãDäkPsi x 
3 XãDãkMar x 
4 Xa Dãk Hring x 
5 Xã Ng9c Réo x 
6 Xä Ngc Wang X 

7 XãHàMôn x 
III Huyn Däk Glei 04 03 05 

1 XãDäkPlô x 
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2 XãDäkMan x 
3 Xa Däk Nhoong x 
4 XA Dak Choong x 
5 XãXp x 
6 Xà Mung Hoong 
7 Xã Däk Long x 
8 XâKroong x 
9 XãDäkMôn x 

10 XãNg9cLinh x 
11 XãDäkPét x 
12 Thj trn Däk Glei x 
IV HuynSaThây 03 01 01 

I Thj trn Sa Thy x 
2 YaTang x 
3 RâKai x 
4 YaLy x 
5 SaBInh x 
V HuynNg9dHii 02 01 02 01 

1 Xä Däk Nông x 
2 XãDäkKan x 
3 Xä Sa Loong x 
4 XäP?YY 
5 XaDakAng x 
6 Thi tthn Plei Kn x 

VI Huyn Oak To 01 03 

1 XAKonDào X 

2 XãDiênBInh X 

3 XãPÔKÔ X 

4 Thi trãn Däk To X 

VII Huyn Ia H'Drai 01 
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1 XàlaDal x 
VIII Huyn Kon Ry 01 04 01 01 

1 XADäkPne x 
2 XADakRung x 
3 Xà Däk T Lung x 
4 XâDäkTyRe X 

5 XãDãkKôi x 
6 XãTânLp X 

7 Thi trn Däk R Ve x 
IX Huyn Tu Mr Rông 02 02 02 04 

1 XàVänXuôi X 

2 XâDäkThKan x 
3 XãDäkHà x 
4 XãDäkSao x 
5 Xã Ng9c Yêu x 
6 XãDãkNa x 
7 Xã Ngc Lay x 
8 XaTuMo'Rong x 
9 XaTêXang x 
10 XaMangRi x 
X Thành ph Kon Turn 02 04 04 10 

I Phu&ng Quyt Thing x 
2 Phung Quang Trung x 
3 Phung Duy Tan X 

4 Phu?rng Trung Chinh X 

5 Phuäng Ngô May x 
6 Phi.thng Thâng Li x 
7 Phuing Thng Nht x 
8 Phu&ng Lê Li x 
9 Phu?mg Nguyn Trãi x 

10 Phung Trn Hung Dao x 
11 XãDäkCm x 
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12 XãDäkBLã x 
13 Xã Chu Hreng x 
14 XãHOaBInh x 
15 XäDoànKt x 
16 XãlaChim x 
17 XãDAkRaWa x 
18 XaVinhQuang x 
19 XäDakNang x 
20 XäKroong x 

Tong 81 15 17 16 16 17 



PHU LUC 2 

Bang phân ky xây drng Bang tin din tfr cong cong giai don 202 1-2025 
(Ban hành Kern theo Kê hogch so 42L/KH-UBND ngayLO /11/2020 cia Uy ban nhán dan tinh Kon Turn) 

STT Ten huyn, TP 

Phân k3' thirc hin 

Kinh phi thiyc hin 

(triu dng) Ghi chü 

Nãm 

2021 

Nàm 

2022 
Näm 

2023 

NAm 

2024 

Nàm 

2025 

Giai doan 202 1-2025 

I IaH'Drai x 
Du kin du tu 3.000 
tru dng/O 1 bang x 
10huyn30.00O 

triu dông. 

2 Sa Thây X 

3 NgçcHôi x 

Däk Glei x 

TuMciRong X 

6 DãkTô x 

7 DãkHà x 

8 KonRy x 

KonPiong X 

10 TP.Kon Turn X 

Tong 10 02 02 02 02 02 
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