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KẾ HOẠCH 

Triển khai Kế hoạch số 12287/KH-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh 

thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở  

giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa  

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 12287/KH-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh 

thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch 

thực hiện với các nội dung sau: 

I. MỤC TIÊU  

Phân công trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ do Sở Thông tin và 

Truyền thông chủ trì tại Mục II Kế hoạch số 12287/KH-UBND ngày 03/12/2021 

của UBND tỉnh nhằm phát triển mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại, đồng bộ và 

thống nhất từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã, cung cấp kịp thời thông tin thiết yếu 

đến người dân trước những tác động của đời sống kinh tế - xã hội, thiên tai, dịch 

bệnh, thảm họa môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo 

vệ đất nước. 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Thiết lập Hệ thống thông tin nguồn của tỉnh để tổ chức quản lý tập 

trung và cung cấp thông tin nguồn cho hệ thống thông tin cơ sở trên địa 

bàn tỉnh 

- Nội dung: Xây dựng Hệ thống thông tin nguồn của tỉnh do Sở Thông tin 

và Truyền thông trực tiếp quản lý, vận hành để tổ chức hoạt động thông tin cơ 

sở ở cả 3 cấp tỉnh, huyện và xã; cung cấp thông tin nguồn của cấp tỉnh và cấp 

huyện cho hệ thống thông tin cơ sở; theo dõi, giám sát được trạng thái hoạt động 

của các cụm loa truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, các 

phương tiện thông tin cơ sở khác được kết nối và đánh giá tình hình hoạt động 

thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh. Hệ thống thông tin nguồn của tỉnh đảm bảo kết 

nối, chia sẻ dữ liệu về tình hình hoạt động thông tin cơ sở của tỉnh với Hệ thống 

thông tin nguồn Trung ương. Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh được xây dựng 

theo Hướng dẫn về yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông 

tin nguồn Trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh (Phiên bản 1.0) của 

Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1273/BTTTT-TTCS ngày 

27/4/2021. 
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- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính 

công trực tuyến.  

- Đơn vị phối hợp: Phòng Công nghệ thông tin – Bưu chính – Viễn thông, 

Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản. 

- Thời gian triển khai thực hiện: Năm 2022. 

2. Nghiên cứu xây dựng quy định về phối hợp cung cấp thông tin thiết 

yếu trên Hệ thống thông tin nguồn của tỉnh 

- Nội dung: Xây dựng quy định về phối hợp cung cấp thông tin thiết yếu 

trên Hệ thống thông tin nguồn của tỉnh. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản.  

- Thời gian thực hiện: Sau khi thiết lập Hệ thống thông tin nguồn của tỉnh. 

3. Thiết lập chuyên trang về thông tin cơ sở thuộc Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

4. Phát triển nhân lực làm công tác thông tin cơ sở 

- Nội dung: Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức chuyên môn, kỹ năng, nghiệp 

vụ cho đội ngũ làm công tác thông tin cơ sở. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản.  

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2025. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ được giao trong kế hoạch, các phòng, 

đơn vị xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung trong kế hoạch dự 

toán ngân sách hàng năm trình cấp có thẩm quyền quyết định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản chủ trì triển khai nhiệm vụ tại 

khoản 2, 4 Mục II của Kế hoạch này; theo dõi, tổng hợp báo cáo kết thực hiện 

gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 05/12 hàng 

năm. 

2. Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh chủ trì triển khai nhiệm vụ tại 

khoản 3 Mục II của Kế hoạch này. 

3. Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến 

chủ trì triển khai nhiệm vụ tại khoản 1 Mục II của Kế hoạch này. 
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4. Chế độ báo cáo: Các đơn vị tại Mục IV của Kế hoạch này báo cáo kết 

quả thực hiện về Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản trước ngày 30/11 hàng 

năm qua hệ thống mạng nội bộ để tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị tại mục IV (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Lưu: VT, TTBCXB (A, 02). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Duy Lộc 
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