
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 6 năm 2020 

V/v thuê dịch vụ hạng mục nâng 

cấp Trang thông tin điện tử và 

phát triển hệ thống truyền hình 

internet của Đài PTTH tỉnh 

 

Kính gửi:   

 - Sở Tài chính; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

 

Xem xét Tờ trình số 247/TTr-ĐPTTH ngày 08/6/2020 của Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh và Công văn số 1229/STC-HCSN ngày 19/6/2020 của Sở 

Tài chính về việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin hạng mục nâng cấp Trang 

thông tin điện tử và phát triển hệ thống truyền hình internet của Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng dự thảo Kế hoạch 

thuê dịch vụ công nghệ thông tin hạng mục nâng cấp Trang thông tin điện tử và 

phát triển hệ thống truyền hình Internet, trong đó chú ý rà soát lại dự toán đối với 

mục Dịch vụ nâng cấp và duy trì trang thông tin điện tử, đồng thời xác định rõ 

thời gian thuê, kinh phí thực hiện trong năm 2020 và dự kiến các năm tiếp theo; 

trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 15/7/2020. 

2. Giao Sở Tài chính xem xét, tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh 
phí cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh hỗ trợ thuê dịch vụ công nghệ thông 
tin hạng mục nâng cấp Trang thông tin điện tử và phát triển hệ thống truyền hình 
Internet trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong năm 2020 (khoảng 700 triệu đồng) sau 
khi UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện; từ năm 2021 rà soát, bố trí một 
phần từ nguồn thu được để lại của Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn để 
thực hiện thanh toán kinh phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin. 

(Công văn số 1229/STC-HCSN được gửi trên hệ thống VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Đài Phát thanh và Truyền hình, Sở 

Tài chính, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX(HTHT).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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