
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2996/VP-KTTH Lạng Sơn, ngày  01 tháng 8 năm 2018 

V/v mua thiết bị bay Flycam và 
máy ảnh Nikon để phục vụ 

nhiệm vụ chính trị của Đài Phát 
thanh và Truyền hình tỉnh 

 
 

Kính gửi:   
- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh;  
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

 

Xem xét Công văn số 593/CQTTr-BCĐ ngày 31/7/2018 của Cơ quan 
Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về việc mua thiết bị bay Flycam và máy ảnh 
Nikon để phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và 
Công văn số 317/CV-PTTH ngày 26/7/2018 của Đài Phát thanh và Truyền hình 
tỉnh về việc hỗ trợ trang bị thiết bị bay Flycam, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh có ý kiến như sau:      

1. Đồng ý sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh 
năm 2018 để hỗ trợ trang bị thiết bị bay Flycam và máy ảnh Nikon phục vụ nhiệm 
vụ chính trị của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, tổng số tiền hỗ trợ là 
81.207.500 đồng (Tám mươi mốt triệu hai trăm linh bảy nghìn năm trăm đồng).       

2. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh có trách nhiệm phối hợp 
với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan liên quan thực hiện mua sắm 
các thiết bị và quyết toán chi theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;   
- Các Sở: TC, CT;  
- Công an tỉnh;  
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: TH, NC, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LC).  
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Dương Văn Chiều 

 


		2018-08-01T15:06:34+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




