
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2020 

V/v rà soát danh mục mua sắm 

thiết bị thuộc Đề án Quản lý 

hoạt động truyền thanh truyền 

hình cấp huyện đến năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

Xem xét Tờ trình số 689/TTr-STTTT ngày 23/4/2020 của Sở Thông tin 

và Truyền thông và Công văn số 960/STC-HCSN ngày 14/5/2020 của Sở Tài 

chính về báo cáo đề xuất danh mục mua sắm thiết bị thuộc Đề án “Quản lý hoạt 

động truyền thanh truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan liên 

quan rà soát lại danh mục, số lượng máy móc, thiết bị tại Tờ trình số 689/TTr-

STTT bảo đảm phù hợp với mục tiêu của Đề án “Quản lý hoạt động truyền 

thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và 

định mức, tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 

28/12/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 

móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản 

lý của tỉnh Lạng Sơn. 

- Trong trường hợp phát sinh nhu cầu thực sự cần thiết phải mua sắm thiết 

bị ngoài danh mục hoặc vượt số lượng, cấu hình theo định mức, giao Sở Tài 

chính chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông dự thảo văn bản của 

UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh theo quy định tại Khoản 3 Điều 

1 Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

26/5/2020. 

 (Công văn số 960/STC-HCSN được gửi trên hệ thống VNPT-iOffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Thông tin và Truyền thông biết, 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CV, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX(HTHT).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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