
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 
Số:  2798 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  20 tháng 7 năm 2018 

V/v dừng hoạt động của Trạm 
phát lại truyền hình Đồng 
Đăng để bảo đảm an toàn 

 
Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- UBND huyện Cao Lộc. 

 

Sau khi xem xét Công văn số 788/STTTT-BCVT ngày 12/7/2018 của Sở 
Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả kiểm tra thực trạng Trạm phát lại 
truyền hình Đồng Đăng huyện Cao Lộc, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 
788/STTTT-BCVT về việc tạm dừng hoạt động của Trạm phát lại truyền hình 
Đồng Đăng tại khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc. 

2. Giao UBND huyện Cao Lộc chủ trì: 

- Tổ chức dừng hoạt động tiếp, phát sóng của Trạm phát lại truyền hình 
Đồng Đăng theo quy định. 

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện thực hiện 
tháo dỡ ngay trang thiết bị của Trạm cùng các cấu trúc xây dựng và kỹ thuật 
khác đang có nguy cơ mất an toàn, bảo đảm không gây nguy hiểm, nhất là trước 
mùa mưa bão. 

- Đề xuất phương án xử lý đối với tài sản, tổ chức và hoạt động của Trạm 
phát lại truyền hình Đồng Đăng sau khi tháo dỡ, báo cáo cấp thẩm quyền xem 
xét; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 8/2018. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Cao Lộc cùng các 
cơ quan, đơn vị thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ngành: XD, TC, Đài PTTH tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: KGVX, KTN, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX, (LHH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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