
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 
 

Số:           /VP-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2020 
 

V/v chưa thực hiện mua sắm thiết 

bị thông tin liên lạc chuyên dụng 

phục vụ công tác phòng, chống 

thiên tai  

 

Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 

Xem xét Báo cáo số 331/BC-SNN ngày 19/8/2020 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về kết quả xem xét Tờ trình số 1416/TTr-STTTT ngày 

05/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc trang bị thiết bị thông tin 

liên lạc chuyên dụng phục vụ chỉ đạo, điều hành trong phòng, chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý chưa thực hiện mua sắm trang bị thiết bị thông tin liên lạc chuyên 

dụng phục vụ chỉ đạo, điều hành trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như đề xuất của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tại Báo cáo trên, do chưa cân đối được nguồn kinh phí và loại 

tài sản đề xuất mua sắm chưa phù hợp với danh mục thiết bị chuyên dụng theo quy 

định tại Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh. 

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục nghiên cứu, chủ động đề xuất các 

biện pháp, giải pháp thích hợp, phục vụ tích cực công tác chỉ đạo điều hành, ứng 

phó phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh 

để các cơ quan có liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

 Phòng TH-NC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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