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

 
Số: 1414  /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 16 tháng 4  năm 2019 

V/v quản lý cột ăngten phát sóng 
truyền hình tại số 309D, đường 
Bắc Sơn, thành phố Lạng Sơn 

 
 

Kính gửi: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 
 

Sau khi xem xét Báo cáo số 455/BC-STTTT ngày 09/4/2019 của Sở 
Thông tin và Truyền thông về kết quả kiểm tra, khảo sát đánh giá hiện trạng Cột 
ăngten phát sóng truyền hình tại địa chỉ 309D, đường Bắc Sơn, thành phố Lạng 
Sơn, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

Giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: 

- Thực hiện đúng những nội dung yêu cầu của Đoàn kiểm tra tại Báo cáo 
số 455/BC-STTTT ngày 09/4/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Có biện pháp quản lý, theo dõi thường xuyên đối với công trình cột 
ăngten phát sóng truyền hình tại số 309D, đường Bắc Sơn, thành phố Lạng Sơn 
và tất cả các thiết bị kỹ thuật của Đài, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình 
khai thác, vận hành; có các phương án chủ động giải quyết các tình huống phát 
sinh, mất an toàn có thể xảy ra. 

- Nâng cao trách nhiệm quản lý đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị của 
Đài; chỉ đề xuất, báo cáo khi phát sinh những vấn đề ngoài thẩm quyền trên cơ 
sở các quy định hiện hành.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh hiện./.          

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

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
 

Phạm Hùng Trường 
 


		2019-04-16T10:47:19+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




