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Kính gửi: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Phong Thổ. 

 

 

 Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số 29/TTVHTT&TT 

ngày 18/8/2022 của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Phong 

Thổ về việc xin ý kiến chuyển đổi hệ thống truyền thanh FM cơ sở sang hệ 

thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. 

Về nội dung triển khai chuyển đổi hệ thống truyền thanh FM cơ sở sang hệ 

thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Sở Thông 

tin và Truyền thông có ý kiến như sau: 

1. Việc triển khai thực hiện chuyển đổi hệ thống truyền thanh FM cơ sở 

sang hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, là 

phù hợp với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số hoạt động thông tin cơ sở đã được 

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Quyết định số 1381/QĐ-BTTTT 

ngày 07/9/2021 về ban hành Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai 

đoạn 2021-2025.   

2. Đối với Danh mục thành phần cơ bản và yêu cầu kỹ thuật; Mô hình kết 

nối và yêu cầu chia sẻ dữ liệu của đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ 

thông tin - viễn thông đã được quy định cụ thể tại Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT 

ngày 24/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

3. An toàn thông tin với hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông 

tin - viễn thông của tỉnh, được quy định cụ thể tại Chương IV Thông tư số 

39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

4. Đối với giải pháp về công nghệ: Khi triển khai hệ thống đài truyền thanh 

cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông yêu cầu phải có giải pháp để đảm 

bảo để kết nối trực tiếp đến hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh để quản lý theo quy 
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định tại Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng 

công nghệ thông tin. 

5. Đề nghị đơn vị xem xét các quy định đã được ban hành để triển khai thực 

hiện đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đề ra. 

Trên đây một số ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị đơn vị 

xem xét thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng BCVTCNTT; 

- Lưu: VT.  

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hiệu 
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