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 Lạng Sơn, ngày        tháng 12 năm 2020 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

Xem xét Tờ trình số 1599/TTr-STTTT ngày 27/8/2020 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về việc xin chủ trương triển khai phần mềm Chuyển đổi văn 

bản thành giọng nói ứng dụng trên nền công nghệ AI vào hoạt động phát thanh 

và Báo cáo số 2009/BC-STTTT ngày 23/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền 

thông bổ sung, làm rõ về việc triển khai ứng dụng chuyển đổi văn bản thành 

giọng nói vào hoạt động phát thanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí 

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

1. Đồng ý chủ trương triển khai phần mềm Chuyển đổi văn bản thành 

giọng nói ứng dụng trên nền công nghệ AI vào hoạt động phát thanh trên địa 

bàn tỉnh.  

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ 

quan có liên quan thực hiện các thủ tục thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo 

đúng quy định của pháp luật. 

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

cơ quan liên quan biết, thưc̣ hiêṇ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính, Đài PTTH tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CV, TTTH-CB;  
- Lưu: VT, KGVX(HTHT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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