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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động  

thông tin cơ sở trên địa bàn huyện Hữu Lũng giai đoạn 2021 - 2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1790/KH-STTTT, ngày 06/9/2021 của Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu 

quả hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025,  

UBND huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH 

- Triển khai cụ thể các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Đề án nâng cao hiệu 

quả hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021- 2025.  

- Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện hiệu quả, kịp tiến độ nhằm đạt được các 

mục tiêu đã đề ra trong Đề án, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Tham mưu Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã trên địa 

bàn huyện 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn Sở thông tin và Truyền thông 

tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. 

2. Đầu tư mới, nâng cấp chuyển đổi các Đài truyền thanh FM vô 

tuyến/hữu tuyến sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ số, nền tảng số 

(công nghệ thông tin - viễn thông) 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hoá và Thông tin huyện. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. 

3. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho Đài truyền thanh cấp xã (lớp do 

huyện đào tạo) 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn  hoá và Thông tin. 

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông. 

- Kinh phí: Ngân sách huyện. 

4. Phối hợp xây dựng Quy chế hoạt động Trang thông tin cơ sở do UBND 

tỉnh ban hành 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng HĐND&UBND huyện.  

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn; Phòng Văn  

hóa và Thông tin huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện.  
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5. Thiết lập và duy trì Trang thông tin điện tử 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh, 

Phòng Công nghệ thông tin – Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn. 

6. Thiết lập bảng tin điện tử công cộng 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Lạng Sơn; Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện. 

7. Hướng dẫn cụ thể về công tác quản lý nhà nước và hướng dẫn về 

chuyên môn nghiệp vụ, thống nhất về công tác quản lý, phân cấp quản lý đối 

với các hoạt động thông tin cơ sở 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn  hóa và Thông tin huyện. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện.  

     III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì tham mưu cho UBND 

xây dựng Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Đề án đúng định hướng và tiến độ 

nhiệm vụ tại Kế hoạch của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn. Làm đầu 

mối phối hợp với các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở và các cơ quan đơn vị 

liên quan, thường xuyên giám sát tiến độ thực hiện nhiệm vụ, báo cáo UBND 

huyện kịp thời để chỉ đạo đôn đốc triển khai. Tổng hợp các kiến nghị, đề xuất trong 

quá trình thực hiện Đề án, trình cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.  

2. Các phòng chuyên môn UBND huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông căn cứ nhiệm vụ Kế hoạch này và các nội dung cụ thể trong Đề án 

chủ động tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả và kịp tiến độ. 

3. UBND các xã, thị trấn chủ động tổ chức triển khai, xây dựng kế hoạch 

của Đề án trên địa bàn quản lý. 

Đề nghị các cơ quan đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc 

triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, kịp tiến độ của Đề án./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở TT&TT tỉnh Lạng Sơn; 
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các phòng chuyên môn UBND huyện; 

- Trung tâm VHTT&TT huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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