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KẾ HOẠCH 

Thực hiện nội dung thành phần về thông tin và truyền thông trong 

CTMTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Nông năm 2022 

 

 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, 

hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, đơn vị sư nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định, hướng dẫn thực hiện Nội dung số 09 thuộc thành 

phần số 02 và Nội dung số 02 thuộc thành phần số 08 của Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính về 

quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành quy định phân cấp thẩm quyền duyết định 

trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk 

Nông; 

Căn cứ Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh Đắk 

Nông về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 263/QĐ-

DỰ THẢO 
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TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Kế hoạch số 221/KH-BCĐ ngày 04/5/2022 của Ban chỉ đạo các 

Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 về việc triển khai Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022;  

Căn cứ Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh về 

việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước thực hiện 03 

Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung 

thành phần về thông tin và truyền thông trong CTMTQG xây dựng nông thôn 

mới năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động thông tin và truyền thông cơ sở; 

phát triển, nâng cấp chuyển đổi các đài truyền thanh xã sang đài truyền thanh 

ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông; thay thế cụm loa có dây, không dây 

hư hỏng không còn sử dụng được sang cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin – 

viễn thông. 

Phát triển, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng số, chuyển đổi số trong nông 

nghiệp, nông thôn. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong 

xây dựng nông thôn mới, đa dạng hóa các hình thức truyền thông trên nền tảng 

công nghệ số. 

Ưu tiên triển khai thực hiện tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới 

và nông thôn mới nâng cao năm 2022. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Tổng dự toán: 2.995.465.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ chín trăm chín 

mươi lăm triệu bốn trăm sáu mươi lăm nghìn đồng) 

Nguồn vốn: Ngân sách trung ương 

1. Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động thông tin và truyền thông 

cơ sở 

- Nâng cấp, chuyển đổi đài truyền thanh cũ (Công nghệ FM) hoạt động 

kém hiệu quả sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông: 

- Quy mô thực hiện: Mua sắm bộ tích hợp Điểu khiển hệ thống truyền 

thanh, bộ tích hợp giám sát điều khiển IRGH-200, máy tính, loa, Sim (3G, 

4G)… 

- Kinh phí thực hiện: 999.845.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm chín mươi 

lăm triệu tám trăm bốn mươi lăm nghìn đồng) 

(Phụ lục chi tiết kèm theo) 
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2. Phát triển, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng số, chuyển đổi số 

trong nông nghiệp, nông thôn 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong xây dựng nông 

thôn mới, đa dạng hóa các hình thức truyền thông trên nền tảng công nghệ số 

- Quy mô thực hiện: Thiết lập các bảng tin công cộng kích thước 13,6 m2 

hiển thị 02 mặt tại trung tâm các xã. 

- Kinh phí thực hiện: 1.995.620.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ chín trăm 

chín mươi lăm triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng) 

 (Phụ lục chi tiết kèm theo) 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN 

1. Thời gian thực hiện: Trong năm 2022 

2. Địa điểm thực hiện: Xã Đắk Gằn, xã Thuận An thuộc huyện Đắk Mil 

là 02 xã nằm trong mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng 

cao năm 2022 theo Kế hoạch số 221/KH-BCĐ ngày 04/5/2022 của Ban chỉ đạo 

các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, triển khai 

thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung 

ương và của Chương trình. 

Thực hiện việc đầu tư, mua sắm nâng cấp hệ thống thông tin truyền thông 

cơ sở đảm bảo đúng theo quy định và mang lại hiệu quả cao. Báo cáo kết quả, 

tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch, đối với các khó khăn, vướng mắc kịp 

thời báo cáo và đề xuất hướng xử lý trình UBND tỉnh xem xét. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan 

thông qua hệ thống đài truyền thanh cấp xã và các bảng tin công cộng đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới cho 

người dân nông thôn. 

3. Sở Tài chính 

Hướng dẫn Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan thực 

hiện công tác thanh toán, quyết toán nguồn vốn đã được phân bổ theo đúng quy 

định hiện hành. 

4. Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil 

Chỉ đạo UBND xã Thuận An và Đắk Gằn phối hợp chặt chẽ với Sở Thông 

tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch trên 

địa bàn, đảm bảo đạt hiệu quả cao. 
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 UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế 

hoạch này chủ động triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VPĐP NTM tỉnh; 

- Các sở: TT&TT, NN&PTNT;  

- UBND huyện Đắk Mil; 

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 

 


