
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 

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

Số: 43 /UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày   11 tháng 01 năm 2019 

V/v điều chỉnh nội dung tại Kế hoạch số 
115/KH-UBND thực hiện Đề án “Quản 
lý hoạt động TTTH cấp huyện đến năm 

2020” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
                

Kính gửi: 
 

 
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 
Ngày 30/7/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND về 

việc thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh, truyền hình cấp huyện 
đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Do tình hình triển khai Kế hoạch có sự thay đổi, nay UBND tỉnh điều 
chỉnh một số nội dung tại Kế hoạch số 115/KH-UBND như sau: 

1. Điều chỉnh, thay thế phần 2, Mục II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP 
THỰC HIỆN như sau: 

“2. Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng của 
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông cấp huyện 

a) Nội dung thực hiện: 

- Đối với phần thiết bị sản xuất chương trình: Đầu tư, nâng cấp hệ thống 
thiết bị sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, lưu trữ số đồng bộ với các 
thiết bị sản xuất chương trình phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình 
tỉnh. 

- Đối với phần hạ tầng thiết bị truyền dẫn phát sóng: 

+ Phần phát thanh:  

Đối với trạm trung tâm và trạm phát lại nghiên cứu đầu tư thiết bị đồng 
bộ, đảm bảo đủ công suất nhằm tăng cường năng lực phủ sóng phát thanh tới 
100% địa bàn. 

Đối với trạm truyền thanh cơ sở duy trì phương thức truyền thanh không 
dây và ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa vào truyền dẫn phát thanh.  

+ Phần truyền hình: Từ nay đến năm 2020 (thời điểm hoàn thành Đề án số 
hóa truyền hình mặt đất tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn) tiếp tục duy trì các hoạt động 
tiếp phát sóng, phát lại chương trình truyền hình của đài truyền hình trung ương 
và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Không thực hiện đầu tư mới thiết bị 
truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự. Riêng phần hạ tầng truyền dẫn phát 
sóng truyền hình số mặt đất tại các huyện và trạm phát lại thực hiện theo hướng 
dẫn của Trung ương. 
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b) Đơn vị thực hiện, đơn vị phối hợp 

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; UBND các huyện, 
thành phố; Trung tâm Văn hóa Thể  thao và Truyền thông cấp huyện, 

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm”. 

2. Điều chỉnh, thay thế Mục III. KINH PHÍ THỰC HIỆN như sau: 

“Hàng năm, UBND tỉnh bố trí dự toán kinh phí triển khai các nhiệm vụ 
được giao. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch từ nguồn ngân sách 
nhà nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật”. 

3. Điều chỉnh, thay thế các nội dung tại Mục IV. TỔ CHỨC THỰC 
HIỆN như sau: 

 Gạch đầu dòng thứ 2, phần 1. Sở Thông tin và Truyền thông thành: 

“- Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các nội dung thuộc Kế 
hoạch này. Xây dựng phương án đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyền 
dẫn phát sóng bảo đảm hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm”. 

Gạch đầu dòng thứ nhất, phần 2. UBND các huyện thành: 

“- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các nội dung thuộc Kế 
hoạch này. Phối hợp để triển khai xây dựng phương án đầu tư cơ sở vật chất, hạ 
tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng bảo đảm hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm”. 

4. Các nội dung khác tại Kế hoạch số 115/KH-UBND không thay đổi. 
UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Thông tin và Truyền thông; 
- TT. Tỉnh ủy; 
- TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KGVX, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX(LHH). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Long Hải 
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