
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2021 

V/v góp ý dự thảo Báo cáo kết 

quả thực hiện Đề án “Quản lý 

hoạt động truyền thanh - truyền 

hình cấp huyện đến năm 2020” 

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Thực hiện Công văn số 5057/BTTTT-TTCS ngày 22/12/2020 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc xin ý kiến dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện 

Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020”; 

sau khi nghiên cứu, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cơ bản nhất trí với dự thảo 

và có một số ý kiến góp ý như sau: 

1. Khoản 3 Mục III: đề nghị xem xét bổ sung nội dung báo cáo kết quả 

“Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, truyền dẫn các Chương trình 

phát thanh” vì đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong việc 

nâng cao chất lượng nội dung chương trình đã được nêu tại điểm a khoản 3 Mục 

III Điều 1 Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/03/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ nhưng chưa được đề cập trong dự thảo Báo cáo. 

2. Mục IV: đề nghị xem xét, bổ sung nội dung đề xuất, kiến nghị: 

- Đề nghị tiếp tục xây dựng Đề án cho giai đoạn 2021-2025 để tập trung 

chỉ đạo, điều hành, huy động nguồn lực đưa truyền thanh cấp huyện là kênh 

truyền thông thực sự hiệu quả, thiết thực. 

- Dự thảo mới chỉ tổng hợp kiến nghị của các địa phương, chưa có đề 

xuất, kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông với vai trò là cơ quan có trách 

nhiệm tham mưu và hướng dẫn thực hiện Đề án, đề nghị xem xét, bổ sung. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Thông tin và 

Truyền thông xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- C,PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng KGVX, THNC, TTTHCB; 

- Lưu: VT, KGVX(HTHT). 

KT. CHỦ TIC̣H 

PHÓ CHỦ TIC̣H 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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