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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

Số: 88/NQ-HĐND  Ninh Thuận, ngày 10 tháng 12 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương đầu tư dự án phát triển tín hiệu 

Phát thanh, truyền hình Ninh Thuận trên hạ tầng Internet ______________________ 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 16 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; 
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 

2006; 
Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của 

Chính phủ về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng 
nguồn vốn ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/NQ-UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 
2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định 
mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 
973/2020/NQ-UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban thường vụ 
Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công 
nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; 

Xét Tờ trình số Tờ trình số 204/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2020 
của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự 
án phát triển tín hiệu Phát thanh, truyền hình Ninh Thuận trên hạ tầng Internet; 
Báo cáo thẩm tra số 309/BC-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Ban Kinh tế 
- Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 
nhân dân tại kỳ họp.       

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án phát triển tín hiệu Phát 

thanh, truyền hình Ninh Thuận trên hạ tầng Internet, do Đài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh Ninh Thuận làm chủ đầu tư, với các nội dung sau: 
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1. Mục tiêu đầu tư: 
Đầu tư dự án Phát triển tín hiệu Phát thanh, truyền hình Ninh Thuận trên 

hạ tầng Internet nhằm tăng cường cơ sở vật chất để Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh Ninh Thuận có đủ năng lực sản xuất, phát sóng chương trình phát thanh, 
truyền hình ngang tầm với các Đài Phát thanh và Truyền hình trong khu vực; 
đảm bảo chất lượng cao, phong phú, đa dạng về nội dung; đáp ứng thực hiện tốt 
nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu hưởng thụ thông tin, giải trí ngày càng cao 
của nhân dân trong tỉnh, đồng thời có ảnh hưởng tích cực tới các tỉnh trong khu 
vực và cả nước. Sản xuất, phối hợp sản xuất chương trình và cộng tác có hiệu quả 
với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các Đài Phát thanh và 
Truyền hình trong khu vực, trong nước. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ kỹ thuật 
số và công nghệ mạng máy tính trong việc sản xuất chương trình; xây dựng mô 
hình sản xuất chương trình chất lượng HDTV phù hợp với điều kiện mới; thống 
nhất về công nghệ, quy mô và thực hiện số hóa hệ thống lưu trữ. 

Mục tiêu cụ thể: Nâng cấp hệ thống lưu trữ và mạng trục nhằm phát triển 
tín hiệu phát thanh, truyền hình Ninh Thuận trên hạ tầng Internet. 

2. Quy mô đầu tư dự án: 
Dự án Phát triển tín hiệu Phát thanh, truyền hình Ninh Thuận trên hạ tầng 

Internet gồm các hạng mục thiết bị như sau: 

STT Danh mục thiết bị Đơn vị  
tính Số lượng 

1 Xây dựng hệ thống Web và App cho IOS và Androi gói 1 
2 Hệ thống Web Server: hệ thống 1 
3 Hệ thống Media Server hệ thống 1 
4 Máy tính nhập dữ liệu cho Web bộ 2 
5 Bộ Firewall cho hệ thống mạng & Internet bộ 1 
6 Bộ lưu trữ Online với dung lượng 300 TB bộ 1 

7 Hệ thống thư viện truyền hình phục vụ cho quản lý 
chương trình cho phát thanh - truyền hình: hệ thống 1 

8 Máy phát và ghi file đa định và chuyển đổi định dạng 
cho hệ thống Web và App Online bộ 2 

9 Máy tính biên tập nội dung chương trình, kèm theo 
màn hình 22" và UPS 1KVA bộ 10 

10 Bộ Serer máy phát chương trình tự động, chuẩn HD 
(Playout) bộ 1 

11 Hệ thống truyền dẫn trực tuyến qua mạng 
Internet/IP/3G/4G/5G với chuẩn nén H265/HEVC ht 1 

12 Đầu Camera Full HD loại 3 x CMOS 2/3 inch, giao 
tiếp với CCU qua Fiber bộ 1 

13 Ống kính cho Camera loại 2/3 inch, chuẩn HD bộ 1 
14 Camera Control Unit, giao tiếp Fiber bộ 1 
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15 Màn hình ngắm ViewFinder 7" LCD Color bộ 3 

16 Cáp Fiber SMPTE cho Camera  gắn sẵn đầu nối, dài 
100m sợi 2 

17 Card HD/SD-SDI output Card cho Switcher cái 1 

18 Hệ truyền không dây trực tiếp cho Camera và các 
thiết bị phụ trợ kèm theo ht 1 

19 Bộ đeo ổn định cho Camera (Steadicam) bộ 1 
20 Hệ thống Tally không dây ht 1 
21 Thiết bị mạng trục cho hệ thống Web và lưu trữ:   

21.1 Nâng cấp hệ thống switch core lên 40GbE   
 + Board 2 port 40GbE QSFP cái 2 
 + Module quang 10 GbE Sfp+ cái 2 
 + Cáp 40G QSFP+ to QSFP+ 5m DAC sợi 3 

21.2 
Bộ Ethernet Switch cho các nhánh, 24 port, kết nối 
nối quang  10GbE về trung tâm - Core Switch  
+ Bao gồm 01 Module SFP+ 10GbE 

bộ 2 

21.3 Cáp quang 12 core nối các tầng m 300 
21.4 ODF  Quang 12 port dạng rack bộ 2 
21.5 Dây hàn quang lô 1 
21.6 Cáp mạng Cat6 (cuộn 305m) cuộn 4 
21.7 Đầu bấm mạng Cat6 (hộp 100 cái) hộp 2 
21.8 Patch panel RJ45 Cat6 24 port bộ 2 
21.9 Khung tủ Rack 42U  1 

21.10 Tủ Rack treo tường  9U  2 
21.11 Bộ lưu điện online 10KVA bộ 1 
21.12 Ổ cắm nguồn loại gắn rack 6 port  4 
21.13 Ổ cắm nguồn loại gắn rack 12 port  2 

3. Nhóm dự án, loại, công trình:  
- Nhóm dự án: nhóm C. 
- Loại công trình: Phát thanh, truyền hình. 
4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 9.000 triệu đồng. 
5. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư 

công giai đoạn 2021-2025. 
6. Địa điểm và phạm vi đầu tư: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh 

Thuận, số 285A, Đường 21/8, P. Phước Mỹ, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận. 

7. Thời gian thực hiện dự án: năm 2021 - 2023. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi dự án để quyết định đầu tư dự 
án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan 

 
Điều 3. Điều khoản thi hành 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực 

hiện Nghị quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định pháp luật. 
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X, kỳ 
họp thứ 16 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2020./.  

 
 CHỦ TỊCH 
  

Nguyễn Đức Thanh 
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