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Si1'4't /KH-UBND Van Lang, ngày/ tháng 6 nàm 2020 

KE HOACH 
• • • A • • Trien khai Chien hrqc phat trien thong tin quoc gia den nam 2025, 

tam nhIn den nàm 2030 trên dja bàn huyn Van Lang 

Thirc hin K hoach s 88/KH-UBND ngày 26/5/2020 cüa UBND tinh v 
triên khai Chiên krcic phát triên thông tin quôc gia den nám 2025, tam nhIn den 
näm 2030 trên dja bàn tinh Ling San, Uy ban nhân dan huyn ban hành Kê 
hoach triên khai thuc hiên nhu sau: 

I. MJC DICH, YEU CAU 

1. Mic dIch 

Cu th hóa và trin khai th'çrc hin có hiu qua Chin hrgc phát trin thông 
tin trén dja bn huyn theo Quyêt djnh so 1497/QD-TTg cüa Thu ttxOng ChInh 
phü, djnh huóng chiên hiçic phát triên ngành thông tin và truyên thông giai doan 
202 1-2030 cüa B Thông tin và Truyên thOng, phát triên thông tin truyên thông 
tr& thãnh mt nguôn 1irc quan tr9ng trong phát triên kinh té - xã hi, bào dam 
quôc phông - an ninh trên dja bàn huyn. 

Nãng cao nng lirc quàn 1 diu hành va tác nghip, thng nht ni dung và 
phiiang thirc thirc hin tuyên truyn, bào dam theo hithng chuyên nghip, hin 
dai, chat hrçrng, hiu qua, phü hqp xu the phát triên khoa hçc và cong ngh. 

2. Yen cu 

Hoat dng thông tin truyn thông ducic thirc hin theo chuang trInh, k 
hoch. Kêt hcrp chit chë các 1oi hInh thông tin, giOa thông tin dôi ni và thông 
tin dôi ngo.i; thông tin phái chInh xác, chü dng, kjp th?yi, lam tot vic dr báo, 
djnh huàng, phát triên xã hi, báo dam tInh tIch circ, tInh giáo diic, tinh nhân van, 
tmnh phàn bin và tInh chiên dâu, phü hçTp vâi igi Ich ciia Nhân dan. 

Tng hqp, tIchhqp dü 1iu lam nn tang cho cOng tác quàn 1 và khai thác 
thông tin truyên thông ye huyn Van Lang; bâo dam khà näng kêt nôi và trich 
xuât dft 1iu tü h thông dü 1iu cOng và mt so h thông thông tin xâ hi, thông 
tin chuyên ngãnh khac phçic vii cong tác quàn 1 xä hi, cong tác quãng bá, xüc 
tiên dâu tir, phát triên thj tru?mg cña huyn. 

II. M1JC TIEU 

1. Mçic tiêu chung 

- Tang cithng du tu, phát trin lTnh virc thông tin truyn thông dáp 1ng 
nhu câu thirc tiên và yeu câu cüa cuc Cách mng cong nghip lan thu tu; tp 
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trurig xây dirng ha t.ng k5 thut và xã hi, hInh thành "he sinh thai truyn thông 
s&' h trq các thành ph.n kinh tê - xa hi phát triên. 

- Dy manh thông tin truyn thông nhüng hInh ành dçp, dc sac ye huyn 
Van Lang trong thai k' mâi. Tang cu&ng thông tin tIch circ, hn chê tôi da thông 
tin tiêu circ. 

- Tfrng bthc dua các hoat dng thông tin din tcr; bao chI, phát thanh, 
truyn hInh; xut bàn; thông tin co sâ; quãng cáo di 'vao nên nêp, tuân thu quy 
djnh cüa pháp 1ut. Tang cung nàng 1c quãn 1, diêu hành và tác nghip cña 
các cor quan, dan vj trong hoat dng thông tin và truyên thông. 

2. Miic tiêu cii th 

2.1. Muc lieu dIn nám 2025 

a) V báo chI, phát thanh 

- Thirc hin theo Quy hoach phát trin và quãn 1 báo chI toàn quc dn 
nàm 2025. Chü dng, tang cu&ng thông tin tIch c1rc trén báo chI, giâm thông tin 
tiêu C1:IC. 

- 100% ngixtñ dan trên dja bàn huyn dixgc nghe, xem các kênh phát thanh, 
kênh truyên hInh phiic vi nhim vii chInh trj, thông tin tuyen truyên thiêt yeu cüa 
quôc gia và dja phucmg. 

- Báo dam thyi luqng phát song cüa kênh phát thanh phuc vu nhiem vu 
chInh tij, thông tin tuyên truyên thiêt yêu cüa dja phuong dat  t) 1 tôi thiêu 70% 
tong th&i liscmg phát thanh. 

b) V thông tin din tz 

- 100% Co quan hành chinh nhà nirâc, dc bit [a các phông, ban, ngành 
cüa UBND các huyn, UBND các xã, thi trãn sIr dicing trang thông tin din tIr d 
thirc hin tuyên truyên, phô biên, cung cap thông tin, tiêp nhn và phàn hi kin 
cIra nguài dan ye vic thirc hin quail i nhà nuâc cIra ngành, cIra dja phuong. 

- 100% các trang tin din tlr cung c.p djch vti hành chmnh cong trên mng 
Internet dáp Irng yêu câu ye k5 thut, ni dung thông tin, xác thirc ngu?ii ding. 

- 100% cac cci quan hành chinh nhà nuâc có trang thông tin din tCr thich 
1mg vâi các thiêt bj di dng, d dàng tra elm, kt nôi vth các djch vi do Chrnmg 
trInh quôc gia ye 1mg diing cong ngh thông tin trong Co quan nhà nuóc eung 
1mg; duçc áp d1ing các tiêu chuân, quy chun k thut v thông tin, an toàn thông 
tin; có cOng ci,i thu thp dIr 1iu dê kêt nôi vth h thng tIch hçp dIr 1iu truyn 
thông. 

- 100% các trang thông tin din tlr cung c.p các thông tin cn thi& v Co 
quail, to chlrc trên trang chIr theo quy djnh cIra pháp 1ut. 

c) V thông tin ccr sá và quáng cáo 



3 

- Tang crnmg sü dicing cong ngh thông tin, djch vii vin thông, internet dé 
dôi mi each thüc thông tin, tuyên truyên Tr ea s&. 

- Du tu, nâng c.p, darn bâo 100% h thng truyn thanh & các xã, thj trân 
duy trI hoat dng hiu qua, chat krqng de tuyên truyên, phô biên thông tin thiêt 
yeu den ngu&i dan. 

2.2. Tim nhIn tIn náns 2030 

- Duy trI và nâng cao han nüa k& qua dã dat  dixçic dn näm 2025. 

- Dy manh  phát trin co sâ ha tang thông tin, h sinh thai s& phát trin 
mO hInh kinh té truyên thông - qung cáo - chia sé quy mô 1&n. 

III. NHIM VJ VA GIAI PHAP TH1C HIN 

1. Nhim vu 

1.1. Lp và trin khai chuang trinh truyn thông nhüng hInh ãnh dçp, d.c 
sac ye huyn Vn Lang trong th&i k' mói. HInh thành và phát triên mô hInh kinh 
tê truyên thông. 

- Näm 2020: nghiên ciru 1p Chuang trInh. 

- Tr 2021 - 2025: tp trung xay dçrng và thirc hin chuang trInh (iru tién 
lTnh virc thuang mai,  van hóa - du ljch, nông nghip và cong nghip ché biên). 

- Tir 2026 - 2030: tip tçic thirc hin Chuong trInh. 

1.2. Các chuang trInh: thông tin din tü; báo chi, phát thanh, truyn hInh; 
xuât ban; thông tin co s&. 

- Thrc hiên hang nàm. 

2.3. Dào tao,  bi duông; nâng cao ch.t 1ung ngun nhân 1irc truyên thông 
trong các to chüc, Co quan nhà nu&c; các to chüc doanh nghip. 

- Thirc hin hang näm. 

2. Giãi pháp 

2.1. Giãipháp v co ch chInh sdch phát triên thông tin 

Rà soát, süa di, b sung và hoàn thin cci ch chinh sachtao diu kin 
cho các loai  hmnh thông tin truyên thông phát triên. Ban hành các kê hoach,  dê an 
phát triên các loai hInh thông tin truyên thông. 

2.2. Giãiphdp vt b3 may tii chác 

Thumg xuyên kin toàn t chi.'rc, b may và nãng cao nng h:rc cüa các co 
quan quãn 1 thông tin trong huyn; dâu tu trang thiêt bj k5 thu.thin dai  và diêu 
kin lam vic dê nng cao hiu qua th?c hin quán 1 nhà nuóc ye k thu.t và ni 
dung thông tin. 

2.3. Gidiphápphát trin ngun nhân ly'c 
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Xây dirng k hoach phát trin ngun nhân lirc üng dicing cong ngh thông 
tin và truyn thông trong huyn. Nâng cao chat luvng di ngü nguèd lam cong tác 
thông tin vItng yang v chInh trj, tu tung, có nng lirc chuyên môn, nghip vi và 
dao düc ngh nghip, dáp irng t& các yêu câu nhim vi d.t ra dôi viii trng loai 
hInh thông tin. 

To chüc dào tao,  bi duOng djnh k' It nht 01 lnInäm cho di ngü lath 
dao chü ch& cüa các co quan thông tin, can b phóng viên, biên t.p viên, can b) 
lam cong tác thông tin co so và can b, cong chirc thrc hin thim vi cung cap 
thông tin trên mng trong h thng co quan quán l nhà nuOc. 

2.4. Dy minh i'ng dyng khoa h9c và cong ngh 

Các trang thông tin din tü cüa co quan nhà nuOc du thirc hin cung cap 
thông tin chu.n hoá, dam bâo nhanh, nhay, thun tin cho vic tra ciru, sO dmg, 
lam Co sO cho vic xác minh thông tin. 

Du tu thit bj và img diing Cong ngh thông tin trong hoat  dng quail 1 
thông tin, báo dam an toan thông tin và bâo mt dü lieu thông tin. 

D.y math  vic thirc hin djch vi cong trrc tuyn dáp irng thu c.0 cOa co 
quan, t chOc và nguOi d theo chuong trInh quôc gia ye img diing cOng ngh 
thông tin trong co quan Nhà nithc. 

2.5. Vt nâng cao chit lwçtng, hiu qua thông tin 

Tuyên truyn nãng cao nhn thOc, trách nhim cOa can b, dâng vien và 
than dan ye nghia, vai trô, tác diing cOa thông tin co sO là kênh thông tin chInh 
thông cOa Dãng, Nba nuOc, là câu nôi trirc tiêp giüa Dãng, Nhà nithc vOi Nlhãn 
dan, giia tinh vOi Co sO. 

Xây dirng quy trInh quãn l thông tin, dtr lieu do các co quan, t chOc nhà 
nuOc hInh thàth nhäm bâo dam s1r lânh dao  trirc tiêp và toàn din cOa Dâng, nâng 
cao hiu qua quãn l nhà nuOc dôi vOi cong tác thông tin, gop phãn djnh huOng 
du 1un xà hi. 

Nâng cao ch.t luçmg, hiu qua hoat  dng thông tin co sO, phO hqp vOi tmg 
dôi tixqng, dieu kin kinh tê - xã hi 0 co sO, gop phân thOc day phát trin xã hi, 
nâng cao d0i song van hóa tith than cOa Nhân dan, lam t& cong tác thông tin, 
tuyên truyên cOa Dàng, Nba rnthc va cOa h thông chith tn. 

2.6. Giáipháp v tài chInh 

Ifu tiên b tn kinh phi cho hoat  dng thOng tin tuyên truyn phiic vii nhim 
vii chInh trj, thông tin tuyên truyên thiêt yêu cOa các co quan thông tin d bão 
dam thiic hin tot, hiu qua cOng tác thông tin tuyên truyn. Du tu các h thng 
h. tang k thut theo co chê thuê djch vi hoc du tu tp trung. 

Dy manh  huy dng và sO diing hiu qua các ngun kinh phi xã hOi  hóa d 
phát triên mO hinh kinh té truyên thông - quáng cáo - chia sé, dem 'a ngun thu 
lOn cho ngan sách nhà nirOc, giá trj gia tang cho các thành phn kinh t. 
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IV. JUN11 PHI THUC HIIN 

Kinh phi thirc hin tü ngun ngn sách nhà nuâc, ngun xã hi boa và các 
nguôn hqp pháp khác. 

V. TO CIJIJC THTIC HIN 

1. Phông Van hóa Va Thông tin huyn 

Chü trI, phi hqp vói các c quan, ban, ngành lien quan tham mizu, 
xuât ban barth các dir an, chuang trInh; hithng dan và triên khai th1rc hin các 
nhim vi t.i Ké ho.ch nay. Hang näm ban hành Ké hotch c1i the dê triên khai 
thuc hiên. 

Chü tn, phi hgp vâi các dcn vj có lien quan rà soát, tham mmi UBND 
huyn süa dôi, bô sung và hoàn thiên cci chê, chinh sách, pháp 1u.t t.o diêu kin 
cho các 1oi hInh thông tin trên dja bàn huyn phát triên. 

Phi hcip vOi Ban Tuyên giáo Huyn üy xây drng và di mói cci ch phi 
hçip trong hoat dng quãn l báo chI, xuât bàn; djnh huàng ni dung thông tin 
tuyên truyên dôi vâi nhUng van dê phIrc t.p, nhty cam nhäm nâng cao hiu qua 
cüa thông tin, gop phân kjp thai djnh hung du 1un xã hji. 

Phi hçip vâi Phông Tài chInh - K hoach và các c quan lien quan d huy 
dng và can dôi các nguôn lirc thirc hin Kê hoch. 

Dnh k' hng nam tng hçip kt qua thrc hin cüa các ca quan dan vj, báo 
cáo UBND huyn, Sâ Thông tin và Truyên thông. 

2. Phông Ni vii huyn 

Chü trI, phi hqp vâi Phông Van hóa và Thông tin và các co quan lien 
quan tham mini UBND huyn sap xêp, hoàn thin mô hInh to chirc hoat c1ng báo 
chI; h thông thông tin ccr si và các dan vj sir nghip cong 1p ngành thông tin và 
truyên thông trên dja bàn huyn. 

3. Phông Tài chinh - K hoch huyn 

Tham muu phân b ngun vn d.0 tu cho phát trin h thng thông tin trên 
dja bàn huyn. Chü trI, phOi hçrp vâi Phông Van hóa và Thông tin xây dirng ca 
chê huy dng các nguôn tài trçi trong và ngoài huyn, sü diing có hiêu qua các 
nguôn dâu ttx cho phát triên thông tin. 

4. Các co quan, ban ngành, IJBND các xa, thj trân 

Chü dng d xu,t ni dung tnuyn thông theo ngành, lTnh vrc quân l, ph& 
hqp vói Phông Vn hóa và Thông tin tong hçip chuong trinh truyên thông hang 
nãm theo ke hoach. 

Thu truông các Co quan, ban ngành, Chü tch UBND các xã, thj trn chi 
do xây dçmg, lông ghép các miic tiêu cüa K hoach  vào các kê ho?ch, dê an 
phát triên cüa ngành, co quan, don vj mInh dê triên khai thirc hin. 
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tiTy ban nhân dan huyn yêu cu Thu trtthng các ca quan, &m vj, Chü tjch 
UBND các xa, thj trãn nghiêm tñc triên khai thirc hin Kê hoch và gài báo cáo 
v UBND huyn (qua Phông Van hóa và Thông tin) tnrcc ngày 15/12 hàngnäm 
d thng hçp, báo cáo Si Thông tin và Truyên thông theo quy djnh./. 7y7 

KT. CHIJ T!CH 
CHU TIC 

Noi nhân: 
- Si Thông tin và Truyên thông; (b/c) 
- CT, PCT UBND huyn; 
- Các phông, ban, ngành doàn th huyn; 
- UBND các xa, thj trân; 
- C, PYP; 
- Liru: VT. 
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