
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 11 năm 2021 

V/v xem xét đề nghị của Đài PTTH 

tỉnh về phê duyệt kế hoạch mua sắm 

trang thiết bị trường quay tọa đàm và 

nâng cấp hệ thống tổng khống chế 

của Đài PTTH tỉnh năm 2022 

 

 

Kính gửi: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

 

Xem xét Tờ trình số 515/TTr-PTTH ngày 22/10/2021 của Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh về việc đề nghị UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch mua sắm 

trang thiết bị trường quay tọa đàm và nâng cấp hệ thống tổng khống chế của Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh năm 2022, Công văn số 2271/STTTT-BCVT 

ngày 05/11/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo xem xét Tờ 

trình số 515/TTr-PTTH của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; đồng chí 

Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Nhất trí về chủ trương đầu tư Hệ thống trường quay tọa đàm (giai đoạn 

1, năm 2022) và Nâng cấp hệ thống tổng khống chế theo đề xuất của Đài Phát  

thanh và Truyền hình tỉnh tại Tờ trình trên. 

2. Trong năm 2021 và 2022, nguồn ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn, 

giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và 

các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo và đề nghị Trung ương hỗ 

trợ kinh phí từ nguồn ngân sách trung ương, địa phương và các nguồn ngân sách 

hợp pháp khác để đầu tư các hạng mục trên. 

3. Tạm thời chưa xem xét chủ trương đầu tư mua sắm thiết bị Hệ thống 

trường quay tọa đàm (giai đoạn 2, năm 2023) như đề xuất của Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh tại Tờ trình trên. Sau khi Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

hoàn thành nghiệm thu dự án đầu tư của năm 2022 và đánh giá hiệu xuất sử 

dụng thiết bị của hệ thống, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

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

tỉnh, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, KH&ĐT, TT&TT; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng: TH-NC, TH-CB;  

- Lưu: VT, KGVX (NNK). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Hà 
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